VIII. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM		

2016. JÚNIUS 29.

Az Oktatási és Kulturális Közlöny 2016. évi 9. számának tartalmából:
– a Törőcsik Mari Ösztöndíjról szóló 53/2015. (XI. 24.) EMMI utasítás módosítása,
– a földművelésügyi miniszter pályázati felhívása köznevelési intézmény vezetői beosztásának ellátására,
– országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 2016/2017. tanévre.
A változó igényeknek megfelelően megújult formában, 2014-től már kizárólag elektronikus felületen,
jelentős mértékben csökkentett éves előfizetői díj mellett megjelentetett Oktatási és Kulturális Közlöny
hiteles publikációs felületként biztosítja az ágazatra vonatkozó információkat.
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Jogszabályok

A Kormány 59/2016. (III. 25.) Korm. rendelete
a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a nemzeti felsőoktatási
kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 20. és 21. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 6. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Tájékoztató az adott intézmény által meghirdetett felsőoktatási szakképzésre vonatkozóan tartalmazza
a) az adott felsőoktatási intézmény által a felvétel feltételéül meghatározott
aa) érettségi vizsgatárgyakat és a vizsga szintjét, a szakképesítést;
ab) egészségügyi, pályaalkalmassági követelményeket, a szakmai alkalmassági vizsga követelményeit;
b) az adott képzési területen képzést folytató felsőoktatási intézmények által a 21. §-ban foglaltak
figyelembevételével az adott képzési területre, felsőoktatási szakképzésre meghatározott többletpontokat.”
(2) Az R1. 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Tájékoztató tartalmazza a Duális Képzési Tanács által a februárban induló képzések esetében legkésőbb
a megelőző év szeptember 30-ig, a szeptemberben induló képzések esetében legkésőbb a megelőző év november
30-ig támogatott – és a felsőoktatási intézmények által meghirdetett – duális képzéseket.”

2. §		
Az R1. 11. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A kiegészítő díj meg nem fizetése esetén a jelentkezési kérelem benyújtásakor megadott, eredeti jelentkezési
sorrendnek megfelelő, kiegészítő díjat keletkeztető hely kerül kizárásra.”
3. §		
Az R1. 15. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha egy jelentkező több olyan szakra, képzésre, intézménybe jelentkezik, ahol azonosak a szóbeli alkalmassági
vizsga követelményei, vagy ahol ugyanazon érettségi tárgyhoz felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát tesz, a szóbeli
alkalmassági vizsgát vagy felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát csak egyszer, a jelentkezéskor meghatározott
elbírálási sorrendben előbb jelzett intézményben, szakon kell letenni. Ezekben az esetekben a vizsga eredményét
a többi intézményben, szakon is el kell fogadni.”
4. §		
Az R1. 17. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A jelentkező a központi felvételi eljárásban a jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű tantárgyi
érettségi vizsgakövetelmény feltételét – a felvételi eljárás részeként a felsőoktatási intézmény által szervezett –
felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával is teljesítheti, ha az adott tantárgyból
a) a kétszintű érettségi vizsga bevezetése előtt szerzett magyar érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel,
b) valamely külföldi EGT tagállam érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel,
c) nemzetközi érettségi bizonyítvánnyal (Diploma of the International Baccalaureate), vagy
d) az Európai Iskolák Statútumáról szóló, Luxemburgban, 1994. június 21-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló
322/2004. (XII. 6.) Korm. rendeletben meghatározott Európai érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel
rendelkezik.”
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5. §		
Az R1. 17/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Hivatal a Tájékoztatóban teszi közzé a (3) bekezdés alapján kérelemre, illetve hivatalból indított eljárásai során
már emelt szintűnek elismert külföldi, vagy külföldi rendszerű érettségi vizsgatárgyakat, amelyek emelt szintű
érettségi vizsgatárgyként való elismerése a felsőoktatási intézmény által az (1) bekezdés szerinti eljárásban érettségi
végzettségnek elismert érettségi bizonyítvány esetén automatikus.”
6. §		
Az R1. 18. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Az alapképzés és az osztatlan képzés felvételi eljárása során az 1. mellékletben meghatározottak szerint a felsőoktatási
intézmény szabályzatában normatív módon meghatározva)
„f ) felsőoktatási felvételi szakmai vizsga”
(szervezhető.)
7. §		
Az R1. 28. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a besorolási döntés elleni jogorvoslati döntés megalapozza a felvételi döntés módosítását, a felvételi
döntést meghozó intézménynek rendelkezni kell a döntés módosításáról. Ha a besorolási döntés elleni jogorvoslati
döntés alapján a jelentkező másik felsőoktatási intézménybe kerül besorolásra, mindkét intézménynek rendelkeznie
kell a felvételi döntésről.”
8. §		
Az R1. a következő 52. §-sal egészül ki:
„52. § (1) E rendeletnek a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint
a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 59/2016. (III. 25.)
Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 5. § (1) bekezdését, 6. § (1) bekezdését, 6. § (4) bekezdését,
10. § (3) bekezdését, 11. § (3a) bekezdését, 14. § (2) bekezdését, 15. § (3) és (5) bekezdését, 16. § (3) bekezdését,
17. § (8) bekezdését, 17/A. § (5) bekezdését, 18. § (1) bekezdés f ) pontját, 19. § (2) bekezdését, 21. § (1) bekezdését,
28. § (1a) bekezdését, 1. melléklet IV. pontját első alkalommal a 2017. évi keresztféléves felvételi eljárásban kell
alkalmazni.
(2) E rendeletnek a Módr2.-vel megállapított 2. melléklet 3. pont n) alpontját első alkalommal a 2017. évi általános
felvételi eljárásban kell alkalmazni.”
9. §		
Az R1.
a)
1. melléklete az 1. melléklet,
b)
2. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.
10. §		
Az R1.
a)
5. § (1) bekezdésében a „megelőző év november 15-ig” szövegrész helyébe a „megelőző év november 30-ig”,
b)
a 10. § (3) bekezdésében „a visszavont jelentkezési helyre új jelentkezés nem nyújtható be.” szövegrész
helyébe „a visszavont jelentkezési helyre új jelentkezés nem nyújtható be, a visszavont jelentkezési hely
a kiegészítő díj visszafizetését nem alapozza meg.”,
c)
14. § (2) bekezdés záró szövegrészében az „emelt szintű érettségi eredményért járó többletpontok”
szövegrész helyébe az „emelt szintű érettségi eredményért vagy a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgáért
járó többletpontok”,
d)
15. § (3) bekezdés c) pontjában az „az emelt szinten teljesített érettségi vizsgákért” szövegrész helyébe
az „az emelt szinten teljesített érettségi vizsgákért, vagy a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgákért”,
e)
a 16. § (3) bekezdésében az „és a természettudomány tantárgyak.” szövegrész helyébe az
„ , a természetismeret és a természettudomány tantárgyak.”,
f)
a 19. § (2) bekezdésében „az (1) bekezdés” szövegrész helyébe „az (1) bekezdés vagy a 17. § (8) bekezdése”,
g)
a 21. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „jelentkező a következő jogcímeken,” szövegrész helyébe
a „jelentkező a következő jogcímeken, a 6. § (1) bekezdés b) pontja és”,
h)
az 1. melléklet címében a „gyakorlati” szövegrész helyébe a „gyakorlati, szakmai”
szöveg lép.
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2. A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása
11. §		
A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 10. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) A hallgató kutatói kiválóságának támogatásaként nemzeti felsőoktatási kiválóság ösztöndíj
adományozható annak a kiváló teljesítményt nyújtó, alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben
részt vevő hallgatónak, aki felsőoktatási intézmény keretében az ösztöndíjas jogviszony alatt kutatási tevékenységet
végez.
(2) Az ösztöndíjas jogviszony feltétele, hogy a hallgató az ösztöndíjas jogviszony létesítésekor igazolni tudja teljes
idejű képzésen az aktív hallgatói jogviszonyát. A pályázat benyújtásának nem feltétele a hallgatói jogviszony
megléte, az ösztöndíjra pályázhatnak a felsőoktatási felvételi eljárásra jelentkezők is.
(3) Az ösztöndíj feltételeként meghatározott kutatási eredmény – vagy egyéb teljesítés – más állami ösztöndíjtámogatás eredményeként nem számolható el.”
12. §		
Az R2. 11. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Kutatói kiválósága támogatásaként nemzeti felsőoktatási kiválóság ösztöndíj adományozható annak
a doktorjelöltnek, aki kiemelkedő színvonalú, önállóan vagy kutatócsoportban végzett kutatási eredménnyel
rendelkezik, és az ösztöndíjas jogviszony alatt felsőoktatási intézmény keretében kutatási tevékenységet végez.
(2) Nemzeti felsőoktatási kiválóság ösztöndíjban részesíthető az az oktató, kutató, aki kiemelkedő színvonalú,
önállóan vagy kutatócsoportban végzett kutatási eredménnyel rendelkezik, és az ösztöndíjas jogviszony alatt
felsőoktatási intézmény keretében kutatási tevékenységet végez.”
13. §		
Az R2. 12. § (2) bekezdésében a „felét” szövegrész helyébe a „harminc százalékát” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések
14. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1–8. §, a 9. § a) pontja, a 10. § és az 1. melléklet 2016. október 1-jén lép hatályba.
(3) A 9. § b) pontja és a 2. melléklet 2016. október 2-án lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 59/2016. (III. 25.) Korm. rendelethez
Az R1. 1. melléklete a következő IV. ponttal egészül ki:
„IV. A 17. § (8) bekezdése szerinti felsőoktatási felvételi szakmai vizsga valamennyi szakon tartható.”

2. melléklet az 59/2016. (III. 25.) Korm. rendelethez
Az R1. 2. melléklet 3. pont n) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak közül a magyar nyelven, nemzetiségi és két tanítási nyelvű iskolákban
a tanítás nyelvén letett)
„n) ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy;”
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Határozatok

A köztársasági elnök 73/2016. (III. 17.) KE határozata
a Kossuth- és Széchenyi-díj adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, valamint a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi
XII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján – a Kormány előterjesztésére –
világszerte nagyra értékelt és a magyar költészet rangját emelő műfordításai, illetve egyedülálló formavilágú és
invenciózus költészete, kivételes művészi pályája, valamint értékteremtő oktatói és tudományos közéleti életműve
elismeréseként
prof. dr. Makkai Ádám Kossuth-díjas költő, műfordító, nyelvész, a University of Illinois at Chicago Angol Irodalmi és
Nyelvészeti Tanszékének volt egyetemi tanára, professor emeritus részére
a Kossuth Nagydíjat,
több mint négy évtizedes, számos örökzöld slágert és lírai dallamot adó, gazdag és töretlenül népszerű zeneszerzői,
valamint előadóművészi pályafutása elismeréseként
Balázs Ferenc „Fecó” Liszt Ferenc-díjas előadóművész, zeneszerző, a Korál zenekar alapító tagja részére,
utánozhatatlanul eredeti, kifinomult és elmélyült játékmódja, rendkívüli stílusérzékről tanúskodó emblematikus
szerepformálásai, valamint a klasszikus kabarék világát is népszerűsítő kivételes és méltán nagyra értékelt művészi
pályája elismeréseként
Benedek Miklós Jászai Mari-díjas színművész, rendező, kiváló és érdemes művész részére,
magával ragadó és a tradicionális magyar népi kultúra hiteles továbbörökítését szolgáló pályája, a népzenét
hiánypótló ismeretterjesztő tevékenységével népszerűsítő előadóművészete és értékteremtő oktatómunkája
elismeréseként
Budai Ilona népdalénekes, az Óbudai Népzenei Iskola népi ének tanára részére,
elkötelezett és nagyhatású előadóművészi tevékenysége, a magyar népzene megújhodásában, illetve a népi
hangszeres muzsika, különösen a magyar duda külföldi és hazai megismertetésében betöltött meghatározó
szerepe, valamint a népzenei oktatás és a fiatal népzenészek képzése terén felbecsülhetetlen értékű munkája
elismeréseként
ifj. Csoóri Sándor Liszt Ferenc-díjas népzenész, zenetanár, a Muzsikás Együttes és a Magyar Dudazenekar alapító tagja
részére,
a mai magyar filmművészet rendkívüli világsikert hozó műve, a holokauszt tragédiáját egyéni látásmóddal,
formabontó megközelítéssel megjelenítő film, a Saul fia megalkotásában nyújtott kivételes operatőri munkája
elismeréseként
Erdély Mátyás operatőr részére,
absztrakt stílusú, monumentális köztéri alkotásai, illetve kisplasztikái tekintetében egyaránt elsőrendű
alkotóművészete, valamint jelentős művészetelméleti, szakmai közéleti, továbbá értékes oktatói tevékenysége
elismeréseként
Farkas Ádám Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja
részére,
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az operairodalom leghíresebb tenorszerepeiben világszerte nagy sikerű alakításai mellett más komolyzenei
műfajokban is elsőrendű előadásokat magába foglaló művészi pályája, valamint a fiatal ének- és zeneművészek
képzését, illetve pályakezdését segítő fáradhatatlan oktatói munkája elismeréseként
Gulyás Dénes Liszt Ferenc-díjas operaénekes, kiváló és érdemes művész, a Pécsi Nemzeti Színház zeneigazgatója
részére,
a népi szürrealizmusra építő és a mese, a ballada, az archaikus népdal, illetve a régi magyar költői nyelv ötvözésében
kibontakozó sajátos poétikája, maradandó értéket teremtő gyermekirodalmi tevékenysége elismeréseként
Kiss Anna Babérkoszorú-díjas és József Attila-díjas költő, drámaíró, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja
részére,
páratlanul népszerű és nemzetközileg is rendkívül sikeres, az operaéletet számtalan lenyűgöző alakításával
gazdagító, amellett kivételesen színes koncertrepertoárt is magába foglaló, ragyogó énekművészete elismeréseként
Komlósi Ildikó operaénekesnő, a Magyar Állami Operaház magánénekese részére,
a közönség, a szakma és a kritika által is nagyra értékelt művészete, illetve színházi, filmes és televíziós szerepeiben
egyaránt mesteri, kivételes kreativitását és temperamentumát tükröző játéka, páratlanul sikeres művészi pályafutása
elismeréseként
Lukács Sándor Jászai Mari-díjas színművész, kiváló és érdemes művész részére,
az emberi hang és a hangszeres technika újabb módozatainak kutatására építő, több zenei műfajban is jelentős
műveket kiérlelő, gazdag zeneszerzői pályája elismeréseként
Madarász Iván Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi tanára részére,
a magyar népi építészet forma- és motívumvilágát továbbörökítő, organikus stílusú ikonikus alkotásokat kiérlelő
építőművészete, illetve a nemzeti építészetpolitika és építészeti érdekképviselet területén végzett értékőrző
munkája elismeréseként
Nagy Ervin építész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, volt országos főépítész részére,
a mai magyar filmművészet rendkívüli világsikert hozó műve, a holokauszt tragédiájának egyéni látásmódú,
alapvető emberi sorskérdéseket is felvető megközelítésén túl az egyetemes tragédiában az egyéni sors
törékenységét megmutatni képes film, a Saul fia megalkotásában nyújtott egyedülálló filmrendezői és
forgatókönyvírói munkája elismeréseként
Nemes Jeles László filmrendező, forgatókönyvíró részére,
a mai magyar filmművészet rendkívüli világsikert hozó műve, a holokauszt tragédiáját egyéni látásmóddal
megjelenítő film, a Saul fia megalkotásában nyújtott kivételes, az embert az embertelenségben ábrázolni képes
színészi munkája elismeréseként
Röhrig Géza író, költő, színművész részére,
a tradicionális népi jegyeket modern szimbolikával ötvöző költészete, a magyar sorsirodalom hagyományait
változatos művészi eszközökkel megújító próza- és drámaírói életműve, illetve jelentős publicisztikai és könyvkiadói
tevékenysége elismeréseként
Serfőző Simon József Attila-díjas költő, író, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja részére,
a tanítványok és a közönség szeretete által övezett, ugyanakkor a szakma megbecsülését kiérdemlő és Pécs
városának kulturális életét is gazdagító karnagyi pályafutása, valamint termékeny zeneszerzői és nemzedékek
számára meghatározó zenepedagógusi életműve elismeréseként
Tillai Aurél Liszt Ferenc-díjas karnagy, zeneszerző, érdemes művész, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara
Zeneművészeti Intézetének professor emeritusa részére,
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rendkívül igényes és kifinomult stílusú, a tervezőgrafika számos területén, különösen a plakát- és bélyegtervezésben
unikális alkotói pályája, valamint nagyhatású, a betűtörténet megismertetése terén generációk számára
meghatározó oktatói tevékenysége elismeréseként
Zelenák Crescencia Munkácsy Mihály-díjas tervezőgrafikus, kiváló és érdemes művész, a Magyar Képzőművészeti
Egyetem volt tanára és a tervezőgrafika főtanszak vezetője részére
a Kossuth-díjat,
kiemelkedő jelentőségű, a honfoglalás előtti magyarság emlékanyaga mellett a Kárpát-medence, illetve
a kelet-európai sztyeppe történeti és régészeti kérdéseivel, valamint a népvándorlás és a honfoglalás korának
kulturális emlékeivel is foglalkozó, sokrétű és elmélyült kutatómunkája, tudományos életműve elismeréseként
Bálint Csanád régész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia
Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Régészeti Intézetének professor emeritusa részére,
a szabadgyök-kutatás és az érbetegségek gyógyítása terén kiemelkedő tudományos tevékenysége, valamint
a gyermekgyógyászat, különösen a kis súlyú koraszülöttek és veszélyeztetett újszülöttek magas színvonalú ellátása
érdekében végzett lelkiismeretes gyógyítói és eredményes intézményvezetői munkája elismeréseként
Balla György csecsemő- és gyermekgyógyász, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Debreceni Egyetem
Általános Orvostudományi Kara Gyermekgyógyászati Intézetének vezetője, egyetemi tanár részére,
a diszkrét és konvex geometria, illetve a kombinatorika területén elért nagy jelentőségű kutatási eredményei,
valamint azoknak az elméleti számítástudományban, az operációkutatásban és a játékelméletben való alkalmazása
érdekében végzett munkája elismeréseként
Bárány Imre matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Rényi
Alfréd Matematikai Kutatóintézetének kutatóprofesszora részére,
nemzetközi viszonylatban is rendkívüli értékű egyházjogászi munkája, különösen az Egyházi Törvénykönyv
értelmezése és alkalmazása tekintetében meghatározó jelentőségű, valamint az egyháztörténet és a középkori
kánonjogtörténet területén is elsőrangú tudományos tevékenysége elismeréseként
Erdő Péter bíboros, prímás, az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye érseke, a Magyar Tudományos Akadémia
rendes tagja, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézete Alkotmányjogi Tanszékének
professor emeritusa részére,
az irodalomtörténet, a műfajelmélet, az összehasonlító irodalomtudomány és kritika területén egyaránt jelentékeny
életműve, különösen a XIX. és XX. századi magyar és orosz irodalom tekintetében egyedülálló tudományos munkája,
illetve példaadó oktatói és intézményvezetői munkája elismeréseként
Imre László irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Debreceni Egyetem
Bölcsészettudományi Kara Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének professor emeritusa részére,
kiváló szociológiai és művelődéskutatói szakmai tevékenysége, különösen a nemzeti identitás változásai és
a kulturális mintázatok alakulása tekintetében kiemelkedő jelentőségű kutatásai, illetve a történelmi korszakok
világképének szociológiai, kulturális antropológiai és társadalomelméleti összefüggéseit feltáró tudományos
munkája elismeréseként
dr. Kapitány Ágnes szociológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia
Társadalomtudományi Kutatóközpontja Szociológiai Intézetének tudományos tanácsadója, a Moholy-Nagy
Művészeti Egyetem egyetemi tanára részére,
kiváló szociológiai és művelődéskutatói szakmai tevékenysége, különösen a nemzeti identitás változásai és
a kulturális mintázatok alakulása tekintetében kiemelkedő jelentőségű kutatásai, illetve a történelmi korszakok
világképének szociológiai, kulturális antropológiai és társadalomelméleti összefüggéseit feltáró tudományos
munkája elismeréseként
dr. Kapitány Gábor szociológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia
Társadalomtudományi Kutatóközpontja Szociológiai Intézetének nyugalmazott tudományos tanácsadója,
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem egyetemi magántanára részére,
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az ókori görög és arab kultúra kapcsolatának kutatása tekintetében kivételes, az ugariti és a görög epika közötti
hasonlóságokat, illetve a görög retorika és az arab logika közötti kapcsolatokat feltáró kutatásai, valamint értékes,
még kiadatlan arab szövegeket megjelentető publikációs munkája és aktív tudományos közéleti tevékenysége
elismeréseként
Maróth Miklós klasszika-filológus, orientalista, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Avicenna
Közel-Kelet Kutatások Intézetének igazgatója részére,
a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga és az európai jog terén egyaránt elsőrangú munkája, illetve Magyarország
helyére és nemzetközi szerepére, valamint a globális világ változásaira és szabályozásaira reflektáló, újító szellemű
társadalomtudományi felismerései elismeréseként
dr. Martonyi János jogász, volt külügyminiszter, a Szegedi Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Nemzetközi
Magánjogi Tanszékének volt tanszékvezetője, egyetemi tanár részére,
egyedülálló interdiszciplináris felkészültségén alapuló, a mai modern gyártástudományt megalapozó és
a termelésinformatika elméleti, illetve alkalmazott kutatása terén iskolateremtő tudományos eredményei, valamint
iparágakon átívelő kutatásfejlesztési együttműködéseket elősegítő, a kutatási eredmények ipari gyakorlatba
való átültetését szolgáló munkája, továbbá kimagasló tudományszervezői és utánpótlás-nevelői tevékenysége
elismeréseként
Monostori László villamosmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Magyar Tudományos Akadémia
Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének igazgatója, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Gépészmérnöki Kara Gyártástudomány és -technológia Tanszékének egyetemi tanára részére,
a daganatos megbetegedésekre hajlamosító genetikai változások kimutatására irányuló, nemzetközileg is
figyelemre méltó tudományos eredményei, valamint a genetikai alapú onkológia hazai megalapozását elősegítő,
elsőrendű tudományos munkája elismeréseként
Oláh Edit molekuláris genetikus, rákkutató, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Országos Onkológiai
Intézet Molekuláris Genetikai Osztályának vezetője részére,
határainkon túl is nagy jelentőségű és a magyar népzenekutatás számos területén alapvető újdonságokat felmutató
tudományos életműve, különösen a népzenetörténet tárgykörében és a magyar népzene kritikai összkiadásának
szerkesztése tekintetében páratlan szakmai munkája elismeréseként
dr. Paksa Katalin népzenekutató, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia
Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézete Népzene- és Néptánckutató Osztály és Archívumának
professor emeritusa részére,
a környezeti ásványtan területén, elsősorban az élő szervezetekben képződő mágneses ásványok vizsgálatával
kapcsolatos eredményei, valamint nemzetközi szinten is nagyra értékelt tudományos és oktatói tevékenysége
elismeréseként
Pósfai Mihály geológus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Pannon Egyetem Mérnöki Kar
Környezettudományi Intézete Föld- és Környezettudományi Intézeti Tanszékének egyetemi tanára részére,
az irodalom, a színházművészet, a képzőművészet, illetve az opera műfajában egyaránt hiteles és értékorientált,
ugyanakkor tudományos igényű és példamutatóan elfogulatlan műkritikusi életműve, valamint a határon
túli, főként az erdélyi magyar szépirodalom széles körű megismertetését szolgáló sokoldalú tevékenysége
elismeréseként
Szakolczay Lajos József Attila-díjas irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő részére,
a nem-egyensúlyi statisztikus fizika területén elért, a káoszelmélet és a környezeti áramlások kutatásával, illetve
gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos eredményei, valamint a hazai fizikatanár-képzést megújító, iskolateremtő
oktatómunkája és aktív tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Tél Tamás, a fizikai tudomány doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai
Intézete Elméleti Fizikai Tanszékének egyetemi tanára, az MTA-ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoportjának vezetője
részére,
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a kémiai ökológia hazai megalapítójaként egyedülállóan innovatív kutatói pályája során elért eredményei,
főként a kártevő rovarfajok feromonjának vizsgálatával kapcsolatos felfedezései, valamint a kártevők elleni
környezetkímélő módszerek kidolgozása és gyakorlati alkalmazása terén végzett magas színvonalú munkája
elismeréseként
Tóth Miklós biológus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Magyar Tudományos Akadémia
Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézete Állattani Osztályának kutatóprofesszora részére,
a matematikai alapú közgazdaságtan iskolateremtő alakjaként a módszertanilag igényes üzleti tudományok hazai
meghonosítása terén elsőrendű szakmai munkája, valamint a különféle gyártási rendszerek mögött meghúzódó
termelési filozófiák modellezésében elért jelentős kutatási eredményei elismeréseként
Vörös József közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Pécsi Tudományegyetem
Közgazdaságtudományi Kar Gazdaság-módszertani Intézete Termelés-menedzsment és Döntéstudományi
Tanszékének egyetemi tanára részére
a Széchenyi-díjat
adományozom.
Budapest, 2016. március 7.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. március 8.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-2/01799-2/2016.
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A köztársasági elnök 75/2016. (III. 17.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
az ifjúság lelkigondozása és hitoktatása terén hiánypótló és nagyhatású tevékenysége, fél évszázados értékteremtő
papi és püspöki szolgálata, illetve kivételesen elhivatott és sokrétű szervezőmunkája elismeréseként
Balás Béla, a Kaposvári Egyházmegye megyéspüspöke részére,
a reumatológia diagnosztikája és terápiája terén, valamint a fizioterápia oktatásában elért kiemelkedő tudományos,
szakmai és szervezőmunkája, illetve a szakma nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő
tevékenysége elismeréseként
dr. Bálint Géza, az orvostudomány doktora, az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet főorvosa részére,
a magas szintű lelkiségi és prédikációs irodalmat gazdagító, egyedülállóan nagyhatású tevékenysége, több
évtizedes példaadó lelkipásztori szolgálata, valamint kimagasló igehirdetői és oktatói munkája elismeréseként
dr. Barsi Balázs, a Szűz Máriáról nevezett Ferences Rendtartomány volt provinciálisa, a sümegi Sarlós Boldogasszony
ferences kegytemplom igazgatója, a sümegcsehi Newman-kegyhely gondozója, lelkigyakorlat-vezető lelkipásztor
részére,
példaértékű elhivatottsággal ellátott lelkészi szolgálata, valamint az egyházkerület gyülekezeteinek összefogása és
vezetése terén, illetve a régió érdekében végzett kimagasló színvonalú munkája elismeréseként
Csomós József, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke, a Gönci Református Egyházközség lelkipásztora
részére,
a magyar gyermekirodalmat kivételes alkotásaival gazdagító, magával ragadó történeteivel és játékos stílusával
az irodalom szeretetére nevelő és generációk számára meghatározó írói és költői életműve elismeréseként
Csukás István Kossuth-díjas és József Attila-díjas író, költő, a Magyar Írószövetség örökös tagja részére,
az ősmagyar hagyományok felelevenítését és átörökítését a hazai lovasíjász sport megteremtésével és
népszerűsítésével szolgáló, értékteremtő munkája, valamint öt Guiness-rekordot eredményező rendkívüli
sportteljesítménye elismeréseként
Kassai Lajos lovasíjász, íjkészítő részére,
a hazai csecsemő- és gyermekkardiológia, illetve szívsebészet terén egyedülállóan értékes szakmai munkája,
valamint a gyermekkardiológiai centrum megvalósítása érdekében végzett elsőrangú vezetői tevékenysége
elismeréseként
dr. Lozsádi Károly, az orvostudomány doktora, az Országos Kardiológiai Intézet volt főigazgatója, a Semmelweis
Egyetem professor emeritusa részére,
nemzetközileg is nagyra értékelt kardiológiai kutatási eredményei, illetve a szakmai és tudományos utánpótlásnevelés, továbbá tehetséggondozás iránt elhivatott oktatómunkája, valamint kiemelkedően eredményes
intézményvezetői és elkötelezett szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Merkely Béla, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem Klinikai Központjának
elnöke, a Semmelweis Egyetem klinikai rektorhelyettese, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatója,
az Általános Orvostudományi Kar Kardiológiai Központja Kardiológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára,
a Kardiológiai Szakmai Tanács elnöke részére,
a hazai peptidkémia és fehérjekutatás területén egyedülálló tudományos pályája, kutatócsoportjaival
a neurodegenerációs betegségek gyógyításában elért sikerei, illetve számos új gyógyszer-hatóanyag szintetizálása
érdekében végzett elsőrangú munkája elismeréseként
Penke Botond Széchenyi-díjas kémikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Szegedi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Kara Orvosi Vegytan Intézetének egyetemi tanára részére,
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a jogtudományok, főként a munkajog és a szövetkezeti jog területén kiemelkedő, nemzetközi szinten is nagyra
becsült tudományos életműve, valamint műhelyteremtő egyetemi oktatói munkája elismeréseként
dr. Prugberger Tamás, az állam- és jogtudomány doktora, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Munkaés Agrárjogi Tanszékének professor emeritusa részére,
a mai magyar filmművészet rendkívüli világsikert hozó műve, a Saul fia létrejöttének érdekében végzett kiváló
produceri munkája elismeréseként
Rajna Gábor producer, a Laokoon Filmgroup ügyvezetője részére,
a mai magyar filmművészet rendkívüli világsikert hozó műve, a Saul fia létrejöttének érdekében végzett kiváló
produceri munkája elismeréseként
Sipos Gábor producer, a Laokoon Filmgroup ügyvezetője részére,
a történelemtudományok és a történelemkutatás területén végzett több évtizedes kiemelkedő jelentőségű
munkája, valamint a határon túli magyarság érdekében tett erőfeszítései elismeréseként
dr. Szakály Sándor, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója részére,
a nemzetközi tudományos életben is nagyra értékelt szakmai munkája, többek között a fejlődésbiológia és
az idegtudomány terén jelentős tudományos eredményei, valamint kiemelkedően magas színvonalú oktatói és
intézményvezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Szél Ágoston, a biológiai tudomány doktora, a Semmelweis Egyetem rektora, a Semmelweis Egyetem Általános
Orvostudományi Kara Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetének igazgatója részére,
a hazai ortopédia területén kimagasló tudományos pályája, a klinika fejlesztése érdekében végzett eredményes
és elhivatott intézményvezetői tevékenysége, valamint a fiatal szakorvosjelöltek magas szintű képzését szolgáló
oktatómunkája elismeréseként
dr. Szepesi Kálmán, az orvostudomány doktora, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum
Általános Orvostudományi Kara Ortopédiai Klinikájának ortopéd szakorvosa, professor emeritus részére,
a matematikai analízis rendkívül sokoldalú és nemzetközileg is nagyra becsült kutatójaként elért eredményei,
továbbá értékes oktatói tevékenysége elismeréseként
Totik Vilmos Széchenyi-díjas matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Szegedi
Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Bolyai Intézete Halmazelmélet és Matematikai Logika
Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére,
az egyházmegye és Pécs város hit- és közéletének alakítása, valamint a Pécsi Tudományegyetem hazai és külföldi
megbecsültségéhez történő tevékeny hozzájárulása elismeréseként
dr. Udvardy György, a Pécsi Egyházmegye megyéspüspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökhelyettese
részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2016. március 7.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. március 8.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01636-2/2016.
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A köztársasági elnök 76/2016. (III. 17.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a magyar kultúrát, ezen belül a magyar irodalmat egyedülálló módon gazdagító alkotói pályája, valamint jelentős
publikációs tevékenysége elismeréseként
Ács Margit Babérkoszorú-díjas és József Attila-díjas író, esszéista, műkritikus, a Magyar Művészeti Akadémia rendes
tagja részére,
a kommunista diktatúra idején „Bozambó” néven az egyik legjelentősebb hazai antikommunista ellenálló szervezet
tagjaként tanúsított bátorsága, hazafias helytállása, illetve a magyar szabadság eszményét cselekvéssé formálni
kész, ugyanakkor elveihez minden megpróbáltatás ellenére hű, példaértékű életútja elismeréseként
Arany-Tóth Ferenc nyugalmazott agronómus, az 1950-es években működő Magyar Ellenállási Mozgalom tagja
részére,
a nemzetközi uralisztika területén meghatározó, többek között a szociolingvisztikai vizsgálatok meghonosítására,
illetve a veszélyeztetett nyelvek megmentésére irányuló kutatásokat is magába foglaló tudományos pályája,
valamint nagyhatású oktatói és tudományszervezői tevékenysége elismeréseként
dr. Bakró-Nagy Marianne, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia
Nyelvtudományi Intézete Finnugor és Nyelvtörténeti Osztályának vezetője és tudományos tanácsadója, a Szegedi
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézete Finnugor Nyelvtudományi
Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére,
a hazai oldtimer kultúra, illetve a régi autók népszerűsítése érdekében végzett, nemzetközi és hazai szinten is
megbecsült és elhivatott munkája elismeréseként
dr. Berniczei-Roÿkó Ádám, a Magyar Autóklub Oldtimer Szekciójának elnöke részére,
magas színvonalú és lelkiismeretes oktató, gyógyító munkája, továbbá jelentős tudományos tevékenysége
elismeréseként
dr. Bognár László, a Debreceni Egyetem Klinikai Központja Idegsebészeti Klinikájának igazgatója, egyetemi tanár,
az Idegsebészeti Szakmai Kollégium elnöke részére,
a Balaton térsége és Balatonfüred város fejlesztése érdekében végzett több évtizedes elhivatott és értékteremtő
tevékenysége elismeréseként
dr. Bóka István, Balatonfüred város polgármestere, a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke részére,
a magyar szilárdtest-fizikai kutatásokat meghatározó tudományos pályája, a tudománymenedzsment terén elért
maradandó eredményei, valamint a fiatal tudósok utánpótlásának kinevelése érdekében végzett, odaadó oktatói és
intézetvezetői munkája elismeréseként
dr. Buka Ágnes Anna, a fizikai tudomány doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai
Kutatóközpontjának főigazgató-helyettese, a Szilárdtest-fizikai és Optikai Intézet igazgatója, tudományos tanácsadó
részére,
nemzetközi szinten is rendkívüli jelentőségű, főként a hálóelméletek területén egyedülálló tudományos munkája,
valamint a tehetséggondozás iránt elhivatott oktatói, illetve jelentős szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Czédli Gábor, a matematikai tudomány doktora, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi
és Informatikai Kar Bolyai Intézete Algebra és Számelmélet Tanszékének egyetemi tanára, a Szegedi
Tudományegyetem Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskolájának vezetője részére,
a magyar történelmi lovashuszár-tradíciók továbbéltetését és népszerűsítését szolgáló, sokrétű és magas szintű
hagyományőrző tevékenysége elismeréseként
Csepin Péter, a Bakonyi Poroszkálók Hagyományőrző- és Sportegyesület elnöke részére,
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a koraszülöttek gyógyítása iránt elhivatott, több mint három évtizedes példaértékű szakmai munkája, illetve értékes
és sokoldalú tudományos közéleti, valamint oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Ertl Tibor, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Klinikai Központja Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának egyetemi tanára, gyermekgyógyász és neonatológus
szakorvos részére,
a magyar őstörténet és a honfoglalás kutatásának történeti értelmezésében elért eredményei, meghatározó
jelentőségű tudományos tevékenysége elismeréseként
dr. Fodor István, a Magyar Nemzeti Múzeum címzetes főigazgatója, régész-muzeológus részére,
a nukleáris asztrofizika területén nemzetközi szinten is nagyra becsült kutatási eredményei, valamint a tudományos
ismeretterjesztés és a természettudományos oktatás népszerűsítését szolgáló, sokrétű tudományszervező
tevékenysége elismeréseként
dr. Fülöp Zsolt, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató
Intézetének tudományos tanácsadója, volt igazgatója részére,
a katolikus pedagógus-, hitoktató- és nevelőszülő-képzés terén végzett értékteremtő munkája, különösen
a katolikus hitoktatás alapját képező tankönyvsorozat elkészítése, illetve a romák felzárkóztatása érdekében végzett
tevékenysége elismeréseként
Fülöpné dr. Erdő Mária, a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora részére,
a cardiovascularis betegségek intervenciós radiológiai kezelésének hazai bevezetése és alkalmazása terén végzett
kimagasló szakmai munkája, valamint jelentős oktatói és kutatói tevékenysége elismeréseként
dr. Hüttl Kálmán, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikája Képalkotó Diagnosztikai
Részlegének vezetője, egyetemi tanár részére,
a közlekedési büntetőjog, a kriminológia és a bűnmegelőzés területén kiemelkedő jelentőségű tudományos pályája,
valamint a nemzetközi kriminológiai kapcsolatok fejlesztése terén elért eredményei elismeréseként
dr. Irk Ferenc, az állam- és jogtudomány doktora, az Országos Kriminológiai Intézet igazgatói tudományos
tanácsadója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara Közbiztonsági Tanszékének professor
emeritusa részére,
az evangéliumból merítő ember igaz szabadságát méltósággal és őszinte derűvel képviselő, példaadó életútja,
különösen a betegek lelki gondozása, valamint a fiatalok mentorálása terén kivételes, a kommunista diktatúra
évtizedeiben is rendületlen hittel és hazaszeretettel végzett papi szolgálata elismeréseként
dr. Kerényi Lajos, a budapesti Szent Kereszt Plébánia plébánosa részére,
a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga, illetve az európai, a polgári és a magánjog területén egyaránt jelentékeny,
külföldön is nagyra értékelt tudományos és oktatói munkája elismeréseként
dr. Király Miklós, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja, a Nemzetközi
Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára részére,
az érsebészet területén új műtéti megoldások bevezetésével elért eredményei, valamint a fiatal szakorvosok
generációinak képzésében jelentős oktatói tevékenysége, illetve a pécsi betegellátás korszerűsítése érdekében
végzett kiváló irányítói munkája elismeréseként
dr. Kollár Lajos, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Klinikai Központja Érsebészeti Klinikájának
egyetemi tanára, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának volt főigazgatója részére,
kiemelkedő, nemzetközileg is nagyra becsült atomfizikai kutatásai, a világ több nagy szinkrotronja mellett használt
spektrométerek tervezésében játszott meghatározó szerepe, valamint a fiatal tudósok nevelése és a magyar
atomfizika nemzetközi kapcsolatainak erősítése terén végzett elsőrendű munkája elismeréseként
dr. Kövér Ákos, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete
Atomfizikai Főosztályának vezetője és kutató professor emeritusa részére,
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a dél-dunántúli, Baranya megyei és pécsi emberek érdekeinek képviselete, valamint a térség fejlődése iránt
elhivatott, sokrétű és magas színvonalú tevékenysége elismeréseként
dr. Kurucsai Csaba ügyvéd, volt országgyűlési képviselő, a Baranya Megyei Közgyűlés volt alelnöke, a Baranya
Barátainak Köre és a Baranya&Devon Társaság elnöke részére,
a magyar termékfejlesztés terén kivételesen eredményes és példamutató vezetői munkája, valamint értékes karitatív
tevékenysége elismeréseként
Mészáros Antal, a CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft. ügyvezető igazgatója részére,
magas színvonalú, példaadó szakmai alázatról tanúskodó művészi munkája és a fiatal táncosok nevelése iránti
elkötelezettsége elismeréseként
Metzger Márta Liszt Ferenc-díjas táncművész, kiváló és érdemes művész, a Magyar Állami Operaház próbavezető
balettmestere részére,
a dél-dunántúli régió klinikai központjában a korszerű gyermekintenzív és sürgősségi ellátás létrehozása érdekében
végzett kiváló szakmai munkája, illetve a gyermekkori elhízás elleni küzdelem és prevenció területén elért,
nemzetközileg is nagyra értékelt tudományos és népegészségügyi tevékenysége elismeréseként
dr. Molnár Dénes, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi
Kar Klinikai Központja Gyermekgyógyászati Klinikájának volt igazgatója, egyetemi tanár, a magyar Gyermekorvosok
Társaságának tanácsadó elnöke részére,
hazai és nemzetközi szinten is nagyra becsült, számos tudományos műhelyt és kutatási programot életre hívó
tudományetikai, kutatásszervezői és tudománypolitikai tevékenysége, valamint a népegészségügy, a közoktatás és
a diplomácia területén egyaránt figyelemre méltó szakmai és társadalmi munkája elismeréseként
Oberfrank Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének ügyvezető
igazgatója, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának és a Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Karának címzetes egyetemi docense, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár volt vezetője
részére,
példaadó elhivatottsággal végzett lelkipásztori szolgálata, kimagasló gyülekezetépítő és pedagógusi tevékenysége,
valamint az egyháztörténet, a bibliakutatás és a szépirodalom területén egyaránt jelentős életműve elismeréseként
dr. Ötvös László költő, egyháztörténész, bibliakutató, református lelkipásztor részére,
az új- és legújabbkori eszme- és egyháztörténet területén egyedülálló, különösen Közép- és Délkelet-Európa
felekezeteivel és népeivel kapcsolatos tudományos kutatásai, valamint jelentős egyetemi oktatói és közéleti
tevékenysége elismeréseként
dr. Őze Sándor, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és
Társadalomtudományi Kara Történettudományi Intézetének vezető egyetemi tanára részére,
szakterülete iránti példás elkötelezettséggel végzett, a szakma és a hallgatók által egyaránt megbecsült tudományos
és oktatói munkája, továbbá jelentős szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Petró Bálint, a műszaki tudomány doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki
Kara Épületszerkezettani Tanszékének professor emeritusa részére,
nemzetközi szinten is nagyra értékelt, főként a szilárdtest-fizika és a transzmissziós elektronmikroszkópia területén
kimagasló, több jelentős európai uniós kutatás-fejlesztési projektet is eredményező tudományos munkája
elismeréseként
dr. Radnóczi György, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi
Kutatóközpontjának tudományos tanácsadója részére,
a talajfizika és az agroökológiai rendszermodellezés nemzetközi hírű szaktekintélyeként elért tudományos
eredményei, főként a talajnedvesség és a növényi vízigény kapcsolatával foglalkozó kutatásai, a klímaváltozás
várható hatásait előrejelző szimulációs modellalkalmazások fontos részét képező becslő egyenletek megalkotásának
elismeréseként
dr. Rajkai Kálmán László, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia
Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézete Talajtani Osztályának vezetője és tudományos
tanácsadója részére,
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az ültetvényszerű fatermesztésben alkalmazott technológiai eljárási rendszerek korszerűsítését is magába foglaló,
nemzetközileg is nagyra becsült tudományos munkája, illetve jelentős oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Rédei Károly, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Erdészeti
Tudományos Intézetének tudományos tanácsadója, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és
Környezetgazdálkodási Kara Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszékének egyetemi tanára részére,
a csecsemő- és gyermekgyógyászat, illetve a nephrológia egyik legjelentősebb hazai szakembereként
a vesebetegségek gyógyítása és a szervátültetések terén végzett kimagasló és elhivatott szakmai munkája, valamint
jelentős szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Reusz György, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara
I. sz. Gyermekgyógyászati Klinikájának részlegvezető egyetemi tanára, csecsemő- és gyermekgyógyász, nephrológus
és hypertonológus részére,
kimagasló, különösen a műzene és a népzene érintkezési területeinek feltárása terén meghatározó jelentőségű
zenetudományi és népzenekutatói életműve, illetve az Intézet népzenei gyűjteménye, a zeneoktatás multimédiás
lehetőségeinek feltárása és a határon túli magyar népzene kutatása terén elért eredményei elismeréseként
dr. Richter Pál, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Zenetudományi
Intézetének igazgatója és tudományos főmunkatársa, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének
tanszékvezető egyetemi docense részére,
a mezőgazdasági szakemberképzés területén kiemelkedő egyetemi oktatói munkája, valamint Mosonmagyaróvár
hagyományainak megőrzését is szolgáló aktív közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Schmidt Rezső, a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karának dékánja, egyetemi
tanár részére,
a nemzetközi táncművészet élvonalába tartozó, szerepeit mindig rendkívüli érzékenységgel formáló és példaadó
szakmai alázatról tanúskodó balettművészi pályája, valamint a magyar balettművészet nemzetközi rangra emelése
érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Solymosi Zoltán Harangozó Gyula-díjas táncművész, a Magyar Állami Operaház, a Holland Nemzeti Balett és a Brit
Royal Ballet volt szólistája, a Magyar Táncművészeti Főiskola adjunktusa részére,
a múlt megalkuvás nélküli, tiszta megőrzésére épülő művészete, klasszikus színdarabokban és filmvásznon egyaránt
emlékezetes alakításai, valamint elkötelezett és odaadó társadalmi tevékenysége elismeréseként
Sunyovszky Sylvia Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész részére,
a gyógyítás iránti példás elkötelezettséggel végzett, kimagasló színvonalú orvosi pályafutása, valamint sikeres
kórházvezetői munkája elismeréseként
dr. Svébis Mihály, a Bács-Kiskun Megyei Kórház Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Oktató
Kórházának főigazgatója részére,
a rendszerváltoztatást követő értékes közéleti tevékenysége, hazai és nemzetközi bizottságokban végzett szakmai
és tudományos munkája elismeréseként
dr. Szakál Ferenc, a gödöllői Szent István Egyetem professor emeritusa, volt országgyűlési képviselő, az Európa
Tanács Parlamenti Közgyűlése Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságának volt alelnöke és Kelet-nyugati
Albizottságának volt elnöke részére,
az alkotmányos alapjogok és az állami egyházjog területén jelentős tudományos és egyetemi oktatói munkája,
valamint kiváló szakmai tevékenysége elismeréseként
dr. Szathmáry Béla Ferenc, a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság bírója, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia
egyetemi tanára, a Tiszáninneni Református Egyházkerület Egyházjogi Kutatóintézetének igazgatója, címzetes
törvényszéki bíró részére,
jelentős tudományos és egyetemi oktatói munkája, illetve a főváros és Belváros-Lipótváros érdekében végzett
sokrétű közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Szentgyörgyvölgyi Péter jogász, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának volt
dékánja, Budapest főváros volt köztársasági megbízottja részére,
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a valószínűségelmélet és a matematikai statisztika hidrológiai és hidraulikai alkalmazása terén nyújtott kiváló
szakmai munkája, meghatározó jelentőségű életműve elismeréseként
dr. Szigyártó Zoltán, a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet nyugalmazott tudományos tanácsadója részére,
a körzetébe tartozók egészségvédelme érdekében végzett kiváló szakmai munkája, a helyi kulturális értékek
megőrzésére irányuló értékes társadalmi, valamint kiemelkedő településvezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Temesszentandrási György háziorvos, tüdőgyógyász, Tabajd község volt polgármestere részére,
a kommunista diktatúra idején „Püré” néven az egyik legjelentősebb hazai antikommunista ellenálló szervezet
tagjaként tanúsított bátorsága és helytállása, illetve a magyar szabadság eszményét szolgáló, önfeláldozó
hazaszeretettől vezérelt és elveihez minden megpróbáltatás ellenére hű, példaértékű életútja elismeréseként
Tóth József nyugalmazott hajókovács, az 1950-es években működő Magyar Ellenállási Mozgalom tagja részére,
magas szintű költészete, illetve színvonalas oktatói és újságírói tevékenysége elismeréseként
Tóth Sándor József Attila-díjas költő, író, műfordító, újságíró, nyugalmazott egyetemi docens részére,
eredményes, a magyar gazdaság sikerességét is előmozdító cégvezetői munkája, továbbá sokoldalú és elkötelezett
karitatív tevékenysége elismeréseként
Zelenka Pál, a Közlekedési Műszergyártó Zrt. elnök-vezérigazgatója részére,
nemzetközi szinten is nagyra becsült, a szláv nyelvek közötti nyelvi és kulturális kapcsolatok kutatása, valamint
a magyarországi szláv nyelvtudomány területén kimagasló tudományos munkája elismeréseként
dr. Zoltán András, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kara Szláv és Balti Filológiai Intézetének professor emeritusa részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
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polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2016. március 7.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. március 8.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01638-2/2016.

2426

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 9. szám

A köztársasági elnök 77/2016. (III. 17.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a nemzet és a családok erősbítése érdekében folytatott példaszerű szakmai munkája, a prevencióban elért
eredményei, illetve jelentékeny közéleti tevékenysége elismeréseként
Bábiné Szottfried Gabriella, a védőnői szolgálatért felelős volt miniszteri biztos, volt országgyűlési képviselő és
polgármester részére,
az onkológiai betegellátásban nyújtott példaértékű szakmai munkája elismeréseként
dr. Bagoly Katalin, a pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő osztályvezető főorvosa részére,
világszerte elismert táncművészi és koreográfusi tevékenysége, valamint klasszikus és modern darabokban egyaránt
emlékezetes alakításai elismeréseként
Bajári Levente, Harangozó Gyula-díjas balettművész, koreográfus, a Magyar Állami Operaház első magántáncosa
részére,
elhivatott és áldozatos szakmai és kórházvezetői munkája mellett a gondjaira bízott pótolhatatlan természeti kincs,
a Hévízi-tó megmentése érdekében vívott hősies küzdelme elismeréseként
dr. Balogh Zoltán reumatológus főorvos, az egykori Állami Gyógyfürdőkórház nyugalmazott főigazgató főorvosa
részére,
Magyarország közegészségügyi és járványügyi biztonságának fenntartása érdekében végzett négy évtizedes
igényes szakmai munkája elismeréseként
dr. Bánóczyné dr. Paller Judit, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatalának
volt megbízott országos tisztifőorvosa részére,
a magyar média területén végzett, évtizedek óta meghatározó és sokrétű szakmai munkája, valamint a nemzet iránt
elkötelezett, értékteremtő közéleti tevékenysége elismeréseként
Bencsik András újságíró, a Magyar Demokrata főszerkesztője részére,
Esztergom és környéke családjainak gyógyítását és a betegségek megelőzését több évtizeden át példás
elhivatottsággal szolgáló, magas színvonalú orvosi munkája elismeréseként
dr. Bense Tamás, a Sanatio Art Gyermek, Háziorvosi, Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
gyermekgyógyásza részére,
a magyar néptáncművészet hagyományainak továbbéltetését szolgáló, kiemelkedő művészi és tánckarvezetői
munkája elismeréseként
Bonifert Katalin Harangozó Gyula-díjas táncművész, a Duna Művészegyüttes táncos szólistája, női tánckari
asszisztense részére,
a nemzetközi operaéletben is nagyra értékelt és a hazai színpadokon is jelentős sikereket arató, kiváló
énekművészete elismeréseként
Boross Csilla, a Magyar Állami Operaház szerződéses operaénekese részére,
kiváló könyvtárosi és könyvtárvezetői munkája, valamint jelentős, a Károlyi család, Ybl Miklós és Fót alaposabb
megismerését szolgáló írásai elismeréseként
Buda Attila irodalomtörténész, bibliográfus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar
Irodalom és Kultúratudományi Intézete Toldy Ferenc Könyvtárának vezetője részére,
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a mobilalkalmazások fejlesztésében elért, nemzetközi szinten is nagyra becsült eredményei, az ipar és a felsőoktatás
tartalmas együttműködésének alakításában betöltött meghatározó szerepe, valamint az informatikai oktatás
fejlesztésorientált és hallgatóközpontú kialakítását szolgáló munkája elismeréseként
dr. Charaf Hassan, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense részére,
több évtizedes szerkesztői és kiadói munkája, a kisebbségkutatás terén végzett elkötelezett tevékenysége
elismeréseként
dr. Cholnoky Győző Miklós, a Kisebbségkutatás című folyóirat alapító főszerkesztője, a Lucidus Kiadó ügyvezető
igazgatója részére,
magas színvonalú táncművészi pályája, valamint kiváló próbavezetői és asszisztensi munkája elismeréseként
Czebe Tünde, Harangozó Gyula-díjas táncművész, a Pécsi Balett balettmestere részére,
a magyar és világirodalom számos területére kiterjedő, páratlanul gazdag életműve, valamint jelentős
irodalomszervezői és egyetemi oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Cs. Varga István irodalomtörténész, író, szerkesztő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Kar Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének nyugalmazott
egyetemi tanára részére,
az onkoradiológia területén meghatározó szakmai és vezetői munkája, valamint kimagasló, több tudományterületre
is kiterjedő oktatási tevékenysége elismeréseként
dr. Cselik Zsolt klinikai onkológus és sugárterápiás szakorvos, a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centruma
Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézetének főorvosa részére,
Nógrád megye életében meghatározó jelentőségű és kiváló szakorvosi munkája, kivételes módszergazdagságán és
lelkiismeretességén alapuló szakmai sikerei elismeréseként
dr. Cseplák György nyugalmazott bőrgyógyász főorvos részére,
magas színvonalú és példás szakmai alázattal végzett művészi munkája elismeréseként
Cserta József Harangozó Gyula-díjas táncművész, a Magyar Állami Operaház első magántáncosa részére,
a hazai erdőrendezés modernizálását és az erdők megőrzését célzó munkája, valamint széles körű nemzetközi
tevékenysége elismeréseként
Csóka Péter, az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete Erdészeti Részlegének osztályvezetője részére,
az 1956-os forradalom és szabadságharc idején tanúsított bátor helytállása, valamint a kommunista diktatúra által
üldözöttek érdekében végzett odaadó munkája elismeréseként
Dégi András, a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Felügyelő Bizottságának elnöke részére,
a hazai borászati kultúra fejlesztését szolgáló munkája, valamint a község életét meghatározó, több évtizedes
közösségteremtő tevékenysége elismeréseként
Dobosi Dániel borász, a szentantalfai Dobosi Pincészet tulajdonosa részére,
vezetői munkái során a magyar–brazil kulturális, tudományos és oktatási kapcsolatok erősítése érdekében végzett
odaadó munkája elismeréseként
dr. Dubéczi Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank Oktatási igazgatóságának vezetője, a Magyar Rektori Konferencia
főtitkára, a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának címzetes egyetemi docense részére,
a környezetpszichológia és a környezeti kommunikáció tudományterületének megteremtését is magába foglaló,
magas színvonalú tudományos munkája, valamint az elméleti megalapozottságot gyakorlati hasznosíthatósággal
ötvöző oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Dúll Andrea Magdolna, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai
Intézete Gazdaság- és Környezetpszichológia Tanszékének vezetője, egyetemi docens részére,
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a magyar vasúti járműgyártás színvonalát és eredményességét növelő, nagy szakmai hozzáértéssel és példás
elkötelezettséggel végzett vezetői munkája elismeréseként
Dunai Zoltán, a Stadler Trains Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója részére,
a keresztény nemzeti értékek továbbadását célzó, odaadó szeretettel gyakorolt pedagógusi pályája és példaértékű
intézményvezetői munkája elismeréseként
Endrédi Józsefné, a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium igazgatója részére,
a magyar kertészeti kutatásban, a magyar gyümölcsfajták megőrzése terén példamutató módon végzett szakmai
és vezetői tevékenysége, különösen a kajszibarackfajták nemesítése, illetve új vetőmag-előállítási technológia
kidolgozása terén kiváló munkája elismeréseként
dr. Erdős Zoltán, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Gyümölcstermesztési Kutatóintézetének igazgatója,
a Budapesti Corvinus Egyetem címzetes egyetemi docense részére,
a magyar néptánc világszínvonalú bemutatása és tánchagyományaink átörökítése érdekében végzett elsőrendű
művészi munkája elismeréseként
Farkas Zoltán „Batyu” Harangozó Gyula-díjas táncművész, koreográfus, érdemes művész, a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének oktatója, a Budapest Kortárs Táncfőiskola tanára részére,
kimagasló színvonalú szakmai és vezetői tevékenysége, valamint a kezdő ügyészek szakmai képzésében végzett
odaadó munkája elismeréseként
dr. Feczné dr. Gál Edit, az Egri Járási és Nyomozó Ügyészség vezető ügyésze részére,
a közalapítvány, valamint intézetei és muzeális intézménye működtetése, továbbá a közalapítvány vagyonának
gondos és felelősségteljes kezelése terén végzett magas szintű munkája elismeréseként
Fekete Marianna, a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány gazdasági
igazgatója részére,
Tolna megye arculatát meghatározó és a magyar kultúrát is gazdagító, egyedülálló alkotóművészete, valamint
értékes oktatói és közéleti tevékenysége elismeréseként
Fusz György Ferenczy Noémi-díjas keramikusművész, szobrászművész, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti
Karának dékánhelyettese, a Média és Alkalmazott Művészeti Intézet igazgatója, egyetemi tanár részére,
a dél-franciaországi emigrációban élő magyarság lelki támogatása terén, valamint nemzeti kultúrájának és
anyanyelvének megőrzése érdekében végzett közel hét évtizedes elkötelezett és példaadó munkája elismeréseként
Fülöp Gergely római katolikus lelkipásztor részére,
közel négy évtizede a gyógyítás iránti példaértékű elhivatottsággal, kimagasló színvonalon végzett munkája
elismeréseként
dr. Gálla Zoltán belgyógyász szakorvos, a Pozsonyi utcai Háziorvosi Rendelő főorvosa részére,
széles körű ügyvédi praxisa és kamarai közéleti tevékenysége mellett a környezetvédelmi jog területén folytatott,
nemzetközileg is jelentős tudományos és oktatói munkája elismeréseként
dr. Gellérthegyi István, a Gellérthegyi Ügyvédi Iroda vezetője, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatástudományi Doktori Iskolájának oktatója, egyetemi docens részére,
több mint négy évtizedes elhivatott kollégiumi lelkipásztori és nevelői munkája, valamint magas színvonalú
szakoktatói tevékenysége elismeréseként
Halmai László, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány szerzetese, a Temesvári Pelbárt Ferences
Gimnázium nyugalmazott tanára és kollégiumi nevelője részére,
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a szakma iránti példaadó elhivatottsággal végzett munkája, a fiatal kardiológusok képzését számos tankönyv
megírásával és oktatásukkal segítő sokrétű és odaadó tevékenysége elismeréseként
dr. Hegedűs Ida, a Debreceni Egyetem Kardiológiai Intézet Kardiológiai Klinikája Ambulancia és Echokardiográfiás
Laborának vezetője, egyetemi docens részére,
több évtizedes kiemelkedő településvezetői munkája, valamint sportéletet támogató tevékenysége elismeréseként
Hoffman Pál, Tököl város polgármestere részére,
a hazai energiaipart meghatározó tevékenysége, különösen a lakosság igényeit figyelembe vevő vállalatirányítási és
szolgáltatási rendszerek kiépítése, valamint az elektromos meghajtású járművek hazai népszerűsítése terén kiemelt
jelentőségű szakmai munkája elismeréseként
Jamniczky Zsolt, az E.ON Hungária Zrt. igazgatósági tagja részére,
az erdőmérnök, vadgazda- és természetvédelmi mérnök hallgatók képzése terén végzett értékes oktatói és kutatói
munkája elismeréseként
dr. Jánoska Ferenc, a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karának oktatási dékánhelyettese,
a Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet egyetemi docense részére,
a nemzetközi ügyek intézése és a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése terén több mint öt évtizeden át rendkívüli
hivatástudattal és magas szintű szakmai felkészültséggel végzett munkája elismeréseként
dr. Jordán Miklós, a Legfőbb Ügyészség Nemzetközi és Európai Ügyek Főosztályának nyugalmazott legfőbb
ügyészségi ügyésze részére,
a protokoll területén a nemzetközi és hazai sportéletben több mint három évtizeden át kiemelkedően végzett
munkája elismeréseként
Karger Kocsis László János, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkári Kabinetjének
sportdiplomáciai főtanácsadója részére,
a gazdaság és ipar innovatív fejlesztése mellett a munkavállalók képzése és a hazai vállalkozói kultúra fejlesztése
iránt is elkötelezett vezetői munkája elismeréseként
Kasza Lajos János, a Jász Plasztik Kft. ügyvezető igazgatója részére,
példamutató szakmai alázattal végzett, kimagasló művészi munkája elismeréseként
Kékesi Mária Liszt Ferenc-díjas táncművész, kiváló és érdemes művész részére,
a somogyi erdők védelme, valamint a faipari társaság hatékony működtetése és piaci lehetőségeinek javítása
érdekében végzett példaadó vezetői munkája elismeréseként
Kovács László, a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. vezérigazgató-helyettese részére,
az erdélyi magyar irodalmi élet megújításában játszott kimagasló szerepe, valamint az erdélyi írók, költők
művészetével kapcsolatos kutatómunkája és publikációs tevékenysége elismeréseként
Láng Gusztáv József Attila-díjas irodalomtörténész, kritikus részére,
a fogyatékkal élők társadalmi beilleszkedését szolgáló, illetve a szociálpolitika területén nemzetközi szervezetekben
is végzett, elkötelezett szakmai munkája, valamint interdiszciplináris oktatói és széles körű közéleti publikációs
tevékenysége elismeréseként
dr. Lovászy László Gábor, az ENSZ Fogyatékossággal Élő Személyek Jogaival Foglalkozó Bizottság szakértője,
az Európai Parlament akkreditált tanácsadója részére,
értékes pedagógiai munkája, valamint a város és a térség kulturális és tudományos életében végzett sokrétű
tevékenysége elismeréseként
M. Román Béla, a Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola nyugalmazott igazgatója, címzetes igazgató részére,
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a magyar járműipar legnagyobb nemzetközi járműgyártói részére beszállító cége élén végzett kiváló munkája és
a helyi gazdasági életben betöltött meghatározó szerepe elismeréseként
Majoros Béla, a Csaba Metál Öntödei Zrt. tulajdonos vezérigazgatója részére,
kimagasló, a magyar könnyűzenei életet számos nagy sikerű slágerrel gazdagító, közel négy évtizedes zene- és
dalszerzői pályája elismeréseként
Menyhárt János gitáros, dalszövegíró, zeneszerző részére,
a környezetvédelem terén végzett több évtizedes áldozatos munkája elismeréseként
dr. Mikó János, a Földművelésügyi Minisztérium Környezetügyért Felelős Helyettes Államtitkárságának nyugalmazott
közigazgatási főtanácsadója részére,
a képességfejlesztéssel és problémamegoldó gondolkodással foglalkozó folyóirat élén végzett sokrétű és magas
színvonalú munkája elismeréseként
Nagy Gyula, a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kara Építőmérnöki Intézetének főiskolai tanára,
a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok volt főszerkesztője részére,
a kőbányaiak egészségének megőrzése és a betegségek megelőzése érdekében több mint ötven éve kiemelkedő
színvonalon végzett szakmai munkája elismeréseként
dr. Nagy Károly háziorvos részére,
az országos kutatói és oktatói adathálózat, valamint az arra épülő informatikai szolgáltatások létrehozása,
működtetése és folyamatos fejlesztése érdekében végzett kimagasló szakmai és vezetői tevékenysége
elismeréseként
Nagy Miklós, a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet igazgatója részére,
a hatékonyabb működést elősegítő egységes vállalatirányítási rendszer bevezetése, valamint a vezetői információs
rendszer megtervezése és kialakítása során végzett magas színvonalú vezetői munkája elismeréseként
Nagy Róbert, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. vezérigazgatói főtanácsadója részére,
a pszichiátriai központ működtetése érdekében végzett, hatékonyságot növelő és sikeres intézményvezetői
munkája, valamint széles körű szakmai-társadalmi tevékenysége elismeréseként
dr. Németh Attila, a Nyírő Gyula Kórház Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetének főigazgatója, a Magyar
Pszichiátriai Társaság volt elnöke részére,
a koraújkori Erdélyi Fejedelemség és a Magyar Királyság kapcsolatrendszerének feltárására, a székely
önkormányzatok fejlődésére és a fejedelemség kormányzattörténetére irányuló kutatásai, valamint a hazai és erdélyi
magyar történettudomány együttműködését elősegítő, rangos szakmai munkája elismeréseként
dr. Oborni Teréz, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Történettudományi
Intézetének tudományos főmunkatársa részére,
a hazai turizmus egyik legnagyobb központjának irányítójaként a város és a térség folyamatos fejlődését szolgáló,
odaadó településvezetői munkája elismeréseként
Papp Gábor, Hévíz város polgármestere részére,
a polgári gyógyszerészetet megalapozó jogszabályok megalkotásában játszott meghatározó szerepe, valamint
országos és regionális kamarai rendezvényekkel kapcsolatos aktív szervező tevékenysége elismeréseként
dr. Pesti Ferenc gyógyszerész, volt országgyűlési képviselő részére,
a magyar gasztronómia világszínvonalúvá fejlesztése terén meghatározó jelentőségű és nemzetközi
megméretettésben áttörést hozó, több szakmai területen is elsőrangú és példaadó munkája elismeréseként
Pintér Katalin, a Gerbeaud cukrászda, az Onyx étterem és az Émile–Buda tulajdonos-ügyvezetője részére,
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kimagasló szakmai tudáson alapuló több évtizedes ügyvédi és értékes kamarai vezetői munkája elismeréseként
Pongráczné dr. Csorba Éva, a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara elnöke részére,
a növénytermesztés és állattenyésztés első számú vezetőjeként példaadó szakmaszeretettel végzett több évtizedes
vezetői munkája, azon belül is főként a modern martonvásári minőségi búzafajták szaporításában betöltött
kiemelkedő szerepe elismeréseként
dr. Réthy László, a Gyermelyi Holding Zrt. igazgatósági tagja részére,
egyedi tárgyai, tárgyegyüttesei tervezése során az ipar, a technológia és a piac szabta lehetőségek ötvözésére építő,
a magyar designt sajátos művészi kifejezésmódjával gazdagító alkotómunkája elismeréseként
Rományi László iparművész, belsőépítész részére,
a település érdekében végzett állhatatos és odaadó munkája elismeréseként
dr. Sánta Sándor háziorvos, Makó város volt polgármestere részére,
kiváló táncművészi és balettmesteri, illetve koreográfus asszisztensi munkája elismeréseként
Pattantyús Anikó Liszt Ferenc-díjas balettmester, a Budapesti Operettszínház koreográfus asszisztense részére,
a kőzettan és a geokémia területén elért tudományos eredményei, a határon túli magyar felsőoktatás újraindítását
elősegítő, valamint a külföldi és határon túli magyar egyetemeken végzett, elhivatott oktatói tevékenysége
elismeréseként
dr. Szabó Csaba, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara Kőzettani és Geokémiai
Tanszékének egyetemi docense részére,
példaszerű pedagógusi és igényes szakmai-vezetői tevékenysége elismeréseként
Szabó Róza, az Oktatási Hivatal Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központjának vezetője részére,
odaadó lelkészi szolgálata, valamint a fiatalok vallási nevelése iránt elkötelezett tanári munkája elismeréseként
Szabóné Csökmei Edit, a Törökszentmiklósi Református Egyházközség lelkésze, a Bethlen Gábor Református Általános
Iskola vallástanára részére,
széles körű tapasztalatait kivételes korszerű szemlélettel és kivételes humanitásával ötvöző, példaadó szakmai
munkája elismeréseként
Szalayné Farkas Julianna, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat igazgatója részére,
a társadalmi igazságtalanságok iránti kivételes érzékenységről tanúskodó dokumentumfilmes, valamint jelentős
televíziós szerkesztői pályája elismeréseként
Téglásy Ferenc filmrendező, szerkesztő részére,
a mély kifejezőerőt igénylő drámai szoprán szerepek, főként a Wagner-hősnők megformálásában kivételes,
ugyanakkor az oratórium- és daléneklés terén is elsőrendű és rendkívül sikeres énekművészete elismeréseként
dr. Temesi Mária, a Magyar Állami Operaház operanagykövete, énekmestere, Liszt Ferenc-díjas szerződéses
operaénekese, a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának tanszékvezető professzora, egyetemi tanár,
a Hazám, Hazám Te Mindenem Művészeti És Oktatási Alapítvány kuratóriumi elnöke részére,
a politikai publicisztika területén, illetve a polgári-nemzeti értékrend képviseletében több évtizede meghatározó és
kiváló szakmai munkája elismeréseként
Tóth Gy. László politológus, publicista részére,
a magyar műszaki kultúra ápolása, különösen a vezetése alatt álló intézménynek Európa egyik legjelentősebb
szénhidrogénipari múzeummá történő fejlesztése terén végzett elkötelezett munkája elismeréseként
Tóth János, a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum igazgatója részére,
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értékteremtő fotóművészi életműve, valamint odaadó művészeti közéleti tevékenysége elismeréseként
Tóth József Balázs Béla-díjas fotóművész, kiváló és érdemes művész, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete
Fotóművészeti Tagozatának volt elnöke részére,
a hazai és az európai távhőszektor folyamatos fejlesztése érdekében végzett magas színvonalú szakmai, illetve
vezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Uhri László Imre, a Magyar Távhőszolgáltató Zrt. nyugalmazott vezérigazgatója, a Magyar Távhőszolgáltatók
Szakmai Szövetségének nyugalmazott elnöke, az Európai Távhő Szövetség volt elnökségi tagja részére,
a magyar neurológia kiemelkedő alakjaként végzett magas színvonalú munkája, valamint új terápiás beavatkozások
bevezetése iránt is elkötelezett szakmai tevékenysége elismeréseként
dr. Vajda Zsolt, a Kaposvári Egyetem címzetes egyetemi tanára, az egyetem Egészségügyi Központjának
igazgatóhelyettese, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Idegsebészeti Klinikájának címzetes
egyetemi docense részére,
az operairodalom számos jelentős szoprán szerepében lenyűgöző és rendkívül sikeres alakítása, nemzetközileg is
nagyra értékelt énekművészete elismeréseként
Váradi Zita, a Magyar Állami Operaház szerződéses operaénekese részére,
a szentföldi magyar régészet nemzetközi hírnevének erősítését szolgáló tudományos tevékenysége, főként
a jordániai machaerusi Heródes-palota feltárási munkálatainak vezetőjeként végzett kiemelkedő munkája
elismeréseként
dr. Vörös Győző ókorkutató, egyiptológus, a Magyar Művészeti Akadémia tiszteletbeli tagja részére,
a gyógyszerészet fejlődése érdekében végzett értékes szakmai és kamarai munkája elismeréseként
dr. Zalai Károly gyógyszerész, a Magyar Gyógyszerészi Kamara főtitkára, a Richter Gedeon Gyógyszergyár Nyrt.
PR és kommunikációs főmunkatársa részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
lovagkeresztje
polgári tagozata;
a Belügyminisztérium hivatásos és közalkalmazotti állományának gyógyítása és egészségmegőrzése terén közel
négy évtizeden át végzett kiemelkedő munkája elismeréseként
dr. Belső Lászlóné dr. Dombi Irén nyugállományú rendőrorvos ezredes, a Nemzeti Védelmi Szolgálat alapellátó
főorvosa részére,
a katasztrófavédelem állományában végzett két és fél évtizedes kiemelkedő szolgálata, magas színvonalú szakmai
munkája és vezetői tevékenysége elismeréseként
Erdélyi István tűzoltó ezredes, a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese
részére,
a haza védelme és a nemzet biztonsága érdekében végzett kiemelkedően eredményes szakmai és vezetői
tevékenysége elismeréseként
Nagy József dandártábornok, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgató-helyettese részére,
a jogi és igazgatási területen végzett közel három évtizedes szakmai és vezetői munkája, valamint jelentős
tudományos és publikációs tevékenysége elismeréseként
dr. Pap Gyula ezredes, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnoksága Jogi Igazgatási és Repülésbiztonsági
Osztályának vezetője részére,
három évtizedes katonai szolgálata alatt a logisztika szakterületén végzett kiemelkedő szakmai és vezetői munkája
elismeréseként
Piros Ottó ezredes, a Magyar Honvédség Rekreációs Kiképzési és Konferencia Központjának parancsnoka részére,
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több mint három évtizedes példaértékű szakmai munkája elismeréseként
Rózsás József rendőr alezredes, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága Gazdaságvédelmi
Osztályának osztályvezető-helyettese részére,
két évtizedes katonai szolgálata alatt végzett elkötelezett és kimagasló színvonalú szakmai és vezetői munkája
elismeréseként
dr. Ruszin Romulusz ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkara Hadműveleti Csoportfőnökségének
megbízott csoportfőnöke, a Szárazföldi Haderőnemi Osztály vezetője részére,
három évtizedes katonai szolgálata, valamint a migrációs helyzet okozta különleges feladatok megoldásában
végzett kiemelkedő szakmai és katonai vezetői munkája elismeréseként
Sándor Tamás ezredes, a Magyar Honvédség 2. Különleges Rendeltetésű Ezredének parancsnoka részére,
több mint két évtizedes példaértékű szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként
Soltész András rendőr alezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
Rendőrkapitányságának vezetője részére,

Edelényi

a honvédelem ügyének népszerűsítése és a társadalmi kapcsolatok erősítése érdekében végzett munkája
elismeréseként
Szabó András ezredes, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnoksága Parancsnoki Irodájának vezetője
részére,
az igazgatóság gazdasági tevékenységének korszerűsítése érdekében végzett kiemelkedő szakmai munkája
elismeréseként
dr. Unger István Zoltán tűzoltó ezredes, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság gazdasági igazgatóhelyettese
részére,
több mint két évtizedes példaértékű szakmai munkája és felelősségteljes vezetői tevékenysége elismeréseként
Vörös Ferenc rendőr ezredes, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóságának rendőrfőkapitányhelyettese részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
lovagkeresztje
katonai tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2016. március 2.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. március 2.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01631-2/2016.
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A köztársasági elnök 78/2016. (III. 17.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
rendkívül karakteres, generációk számára meghatározó és a magyar rockzenei életet is formáló, sokoldalú
előadóművészi pályafutása elismeréseként
Nagy Feró énekes, zeneszerző, dalszövegíró, a Beatrice és az Ős-Bikini frontembere részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
lovagkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2016. március 7.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. március 8.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01683-2/2016.
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A köztársasági elnök 79/2016. (III. 17.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a helyi kultúra és kulturális értékek megőrzése, valamint Kelemen László, az első magyar színigazgató életművének
ápolása érdekében végzett áldozatos munkája elismeréseként
Ádók István, a csanádpalotai Kelemen László Művelődési Ház igazgatója részére,
a könyvtárszakma területén végzett kiemelkedő kutatói és vezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Arató Antal, a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtár nyugalmazott címzetes igazgatója, a Vörösmarty
Társaság alelnöke részére,
a nemzetközi pénzügyi és kereskedelempolitikai, a két- és többoldalú kormányközi pénzügyi feladatok, illetve
Magyarország Nemzetközi Beruházási Bankban való tagsága megújításával kapcsolatos értékes munkája
elismeréseként
Bácsi Ferenc, a Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzetközi Pénzügyi Intézmények Osztályának szakmai
főtanácsadója részére,
a magyarországi vízimentés szakmai és infrastrukturális megalapozása, a hazai vizek, elsősorban a Balaton
biztonságos használatának megteremtése érdekében végzett odaadó szervező- és életmentő munkája
elismeréseként
Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának alapítója és elnöke részére,
az építőipari szakma hitelessége, a minőségi munkavégzés, valamint a közösség támogatása terén egyaránt
példamutató munkája elismeréseként
Bajzáth Béla, a szolnoki Bau-Komplex Kft. ügyvezetője részére,
a politikatudomány területén, főként az erkölcs, a vallás és a hatalom összefüggései tekintetében jelentős
tudományos munkája, valamint sokoldalú tudományszervező és publicisztikai tevékenysége elismeréseként
dr. Balázs Zoltán, a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontja Politikatudományi
Intézetének tudományos főmunkatársa részére,
jelentékeny, a hazai újságírást formáló szakmai munkája elismeréseként
Bálint József újságíró, szerkesztő részére,
a település fejlesztése és várossá válása, valamint a Szolnoki Kistérség településeinek összehangolt működése
érdekében végzett közel két évtizedes településvezetői munkája elismeréseként
Balogh Zoltán, Besenyszög város polgármestere részére,
az egészségügy területén kimagasló szakmai és vezetői tevékenysége, valamint a térség képviselete terén jelentős
munkája elismeréseként
dr. Bercsényi Lajos, a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház főigazgató főorvosa, önkormányzati képviselő részére,
öt évtizedes odaadó és lelkiismeretes színházi munkája elismeréseként
Bereczki Sándor, a Pesti Magyar Színház főügyelője részére,
példamutató elhivatottsággal ellátott lelkészi szolgálata elismeréseként
Bereczky Ildikó, a Harkány-Márfai Református Társegyházközség lelkésze részére,
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a kortárs magyar irodalmat képverseivel és akusztikus költeményeivel, illetve nagy hatású performanszaival
színesítő, kivételes művészi alkotómunkája elismeréseként
Bíró József költő részére,
a közigazgatásban és az állami tulajdonú gazdasági társaságoknál egyaránt magas szintű elhivatottsággal végzett,
példaértékű szakmai munkája elismeréseként
dr. Bondar Klára, a FŐTÁV Zrt. Jogi Osztályának vezetője, Bicske város volt jegyzője, Budapest Főváros
Önkormányzatának volt aljegyzője részére,
épület- és teremakusztikai tervezőként és szakértőként szerzett érdemei, a hazai akusztikai alkalmazott tudományok
fejlődését erősítő tevékenysége elismeréseként
Borsiné Arató Éva, akusztikus szakértő, az Arató Akusztikai Kft. cégvezetője, az Optikai, Akusztikai, Film- és
Színháztechnikai Tudományos Egyesület Akusztikai Szakosztályának elnöke, a Magyar Mérnöki Kamara Akusztikai
Tagozatának elnöke részére,
az idegen nyelvek oktatása területén végzett több évtizedes, kiemelkedő pedagógusi, módszertani és
nyelvtudományi munkája elismeréseként
dr. Budai László, az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola professor emeritusa részére,
szürrealista stílusjegyekre épülő, egyedi látvány- és gondolatvilágú művészi életműve, valamint a szentendrei
művésztelep megőrzése és működtetése érdekében végzett, elkötelezett szervező tevékenysége elismeréseként
Buhály József festő- és grafikusművész részére,
kiemelkedő alkotóművészete és sokrétű művészetszervező tevékenysége elismeréseként
Burai István festő- és grafikusművész, a Művészek és Műpártolók Debreceni Egyesületének alapító tagja,
a Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesületének alapító tagja és alelnöke részére,
a magyar énekkultúrát elhivatottan képviselő előadóművészi munkája, valamint az opera- és operettirodalom
leghíresebb szerepeiben, illetve legendás magyar filmekben nyújtott emlékezetes alakításai elismeréseként
Csányi János operaénekes, a Magyar Állami Operaház volt magánénekese részére,
a köz szolgálata iránti elkötelezettséggel végzett településvezetői munkája elismeréseként
Csaplár Zoltán, Mecsér község polgármestere részére,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye tudományos, művészeti és civil közéletét formáló, értékes munkája elismeréseként
dr. Cservenyák László etnográfus, a mátészalkai Szatmári Múzeum igazgatója részére,
a falu- és tanyagondnoki szolgálat megvalósítása és országhatárokon átívelő eredményes működtetése terén
végzett értékes szervezőmunkája elismeréseként
Csörszné Zelenák Katalin, a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének ügyvezetője részére,
odaadó oktatói és közéleti tevékenysége, valamint jelentékeny irodalmi és képzőművészeti munkája elismeréseként
dr. Dienes Ottó Imre író, képzőművész, a székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium, a Teleki Blanka Gimnázium és
a franciaországi Université Catholique de Lille volt tanára, a Fejér Megyei Önkormányzat volt osztályvezetője,
a Vörösmarty Társaság elnökségi tagja részére,
a felsőoktatás érdekében, különösen gazdasági és műszaki főigazgatóként végzett példamutató munkája,
kiemelkedő szakmai-közösségi tevékenysége elismeréseként
Falusi Károlyné, a Budapesti Gazdasági Egyetem gazdasági igazgatója részére,
hazánk híres történelmi személyiségeit kivételes derűvel megörökítő művészi munkája elismeréseként
Gál Tibor Mátyás grafikusművész, portrékarikaturista részére,
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az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc emlékének ápolása, a magyarság történelmi múltjának
megismertetése, valamint az ifjúság hazafias nevelése terén végzett tevékenysége elismeréseként
Galgóczy Zoltán, Budapest XVIII. kerületének alpolgármestere részére,
a gyógyszerész közösség szolgálatában végzett odaadó szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Gara István gyógyszerész, a Magyar Gyógyszerész Kamara alapító tagja, a Megyei Elnökök Értekezletének volt
elnöke részére,
a hazai növényvédelem, ezen belül a szántóföldi és kertészeti növények betegség-ellenállóságának vizsgálata
területén több évtizeden át magas színvonalon végzett munkája elismeréseként
dr. Gergely László, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóságának
témavezetője részére,
a magyar komolyzenei élet figyelemre méltó tehetségeként elért nemzetközi és hazai sikerei, valamint zenei
örökségünk népszerűsítését szolgáló művészete elismeréseként
György Ádám zongoraművész részére,
több évtizedes zenepedagógusi pályája során elért jelentős eredményei, valamint a nemzetiségi zene területén
kiemelkedő munkája elismeréseként
Gyurókovics Tibor zenepedagógus, a barcsi Vikár Béla Állami Zeneiskola nyugalmazott trombita- és kamarazenetanára részére,
négy évtizedes közművelődési munkája és rangos helytörténeti, honismereti tevékenysége elismeréseként
Hadobás Pál, az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely igazgatója részére,
kiemelkedő elméleti ismeretek és szakmai tapasztalat birtokában végzett másfél évtizedes példaértékű
közszolgálati munkája, a közoktatás területén végzett magas színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként
Heckenast Gusztáv, Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Egészségügyi és Közszolgálati Osztály,
Egészségügyi, Kulturális és Koordinációs Irodájának aljegyzői referense részére,
a nevelés iránti példás elkötelezettséggel végzett, több évtizedes munkája elismeréseként
Herold László, a Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium nyugalmazott igazgatója és tanára részére,
a magyar zenei kultúra értékeinek mexikói megismertetése és népszerűsítése érdekében végzett sokrétű munkája
elismeréseként
Hilliardné Ujj Emőke zongoraművész, zenetanár, a cancúni Magyar Kulturális Fesztiválok szervezője részére,
közel négy évtizedes példamutató orvosi munkája, jelentős irodalmi tevékenysége, illetve értékmentő
népművészeti és régészeti gyűjtései elismeréseként
dr. Józsa Tivadar nyugalmazott orvos, író, költő részére,
sokoldalú szerepábrázolási készséggel és gazdag bábtechnikai ismeretek birtokában végzett művészi munkája
elismeréseként
Kemény István, a Budapest Bábszínház művésze részére,
a magyar mezőgazdaság fejlesztése iránt elkötelezett, több évtizeden át mintaszerűen végzett szakmai munkája
elismeréseként
dr. Kocsis Endre, a Dunavölgye Zrt. igazgatóságának elnöke részére,
a kortárs magyar irodalmat gazdagító alkotásai, valamint jelentős oktatói tevékenysége elismeréseként
Koppány Zsolt költő, író, kritikus, esszéista, a József Attila Szabadegyetem volt tanára részére,
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a Kárpát-medence késő rézkorával és kora bronzkorával kapcsolatos kutatásai, a Magyarország Régészeti
Topográfiája kutatási program szervezőjeként végzett kiváló munkája, valamint jelentős régészeti leletmentésekben
való közreműködése elismeréseként
Ködmönné dr. Bondár Mária, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Régészeti
Intézetének tudományos főmunkatársa részére,
jelentős, főként Haynald Lajos bíboros életének kutatása, illetve a magyar–szentszéki kapcsolatok történetének
feldolgozása terén meghatározó egyháztörténeti kutatómunkája, valamint a Vatikáni Levéltárral ápolt kapcsolatok
fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Lakatos Andor, a Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár vezetője részére,
hazánk erdei és erdészeti úthálózatának kialakítása, parkerdei sétautak tervezése, illetve jelentős
kirándulóközpontok megvalósítása során végzett kiváló szakmai munkája elismeréseként
Lutonszky Zoltán, a volt Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium nyugalmazott főosztályvezető-helyettese
részére,
a tánckultúra továbbadása iránt elhivatott, állhatatos és példaértékű munkája elismeréseként
Mayer Károly Lászlóné nyugalmazott táncpedagógus, a Nagyatádi Fürjecske Néptánc Egyesület elnöke és művészeti
vezetője részére,
példamutató, a térség fejlesztését és a helyi közösség összefogását elősegítő, elkötelezett településvezetői munkája
elismeréseként
Mozsár Lászlóné, Jászágó község polgármestere részére,
közel hat évtizedes sportlövői, szakedzői, sportvezetői munkája, valamint kiemelkedően eredményes közösségépítő
tevékenysége elismeréseként
Nagy Béla, a Magyar Sportlövők Szövetségének elnökségi tagja, a Technikai és Versenybíró Bizottság vezetője,
a Budapesti Sportlövők Szövetségének főtitkára részére,
több évtizedes példaértékű közszolgálati munkája és felelősségteljes vezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Nagy Zoltán, Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Főosztály Adóügyi Osztályának vezetője
részére,
a színház iránti elkötelezettséggel végzett példás szakmai munkája elismeréseként
Németh Katalin, a Nemzeti Táncszínház vezető művészeti menedzsere részére,
Tatabánya és térsége érdekében végzett meghatározó és példaértékű közéleti tevékenysége elismeréseként
Nika Miklós nyugalmazott nyomdász részére,
a magyar tudománytörténet, elsősorban a Bolyaiak életművének kutatása terén elért figyelemre méltó eredményei,
valamint sokrétű pedagógiai tevékenysége elismeréseként
Oláh Anna fizikus, nyugalmazott tanár részére,
az etnográfia és a muzeológia területén végzett magas színvonalú szakmai és vezetői munkája elismeréseként
dr. Páll István, a Sóstói Múzeumfalu nyugalmazott intézményvezetője részére,
öt évtizede töretlen újságírói munkája, a nemzeti értékek bemutatása, a különböző országokban élő magyar
emberek közötti kapcsolat ápolása, illetve az egészséges életmód népszerűsítése iránt egyaránt elhivatott
tevékenysége elismeréseként
dr. Szalontai Éva újságíró, az Egészség-Élet című újság alapítója, főszerkesztője részére,
folyamatos megújulásra törekvő, állhatatos és elhivatott szakmai munkája elismeréseként
Szekeres János, a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum felnőttképzési vezetője részére,
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a köz szolgálatában évtizedeken át végzett, kimagasló színvonalú szakmai munkája elismeréseként
dr. Szelényi György, a Nemzetgazdasági Minisztérium nyugalmazott közigazgatási főtanácsadója részére,
Magyarország és a Koreai Köztársaság közötti ipari, felsőoktatási és tudományos kapcsolatok elmélyítése érdekében
végzett munkája elismeréseként
dr. Szokol György, a Magyar–Koreai Műszaki Együttműködési Központ Alapítvány ügyvezető-főtitkára részére,
Cered, Szilaspogony és Zabar községek fejlődése és eredményes együttműködése érdekében végzett több
évtizedes kiemelkedő jegyzői munkája elismeréseként
Szurok Sándorné, a Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője részére,
világszerte nagyra értékelt, a magyar énekművészetet méltó módon képviselő művészi munkája elismeréseként
Szüle Tamás, a Magyar Állami Operaház szerződéses magánénekese részére,
a közösség javát szolgáló kitartó és lelkiismeretes munkája elismeréseként
Takács József, a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola oktatója, helyi önkormányzati képviselő
részére,
öt évtizedes kimagasló tudományos és oktatói pályája, különösen a gazdasági, kereskedelmi és polgári jog területén
nagy jelentőségű életműve elismeréseként
dr. Tamás Lajos, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Polgári Jogi Tanszékének egyetemi tanára
részére,
az ‘56-os kivégzettek és börtönbüntetést elszenvedettek emlékének ápolását szolgáló, odaadó tevékenysége
elismeréseként
Tihanyi László Ernő, a Szigethy Attila Alapítvány volt kuratóriumi elnöke, a Szigethy Attila Társaság volt elnöke
részére,
a pásztázó elektronmikroszkópia első számú hazai szaktekintélyeként végzett kiváló szakmai munkája, a módszer
metodikájának és alkalmazásainak fejlesztésével kapcsolatos kutatásai elismeréseként
Tóth Attila Lajos, a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontja Műszaki Fizikai és
Anyagtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa részére,
a táncművészekért végzett odaadó és eredményes oktató munkája elismeréseként
Turzóné Lábadi Gizella, a Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnázium és Kollégiumának nevelőtanára
részére,
innovatív vállalkozóként a munkahelyteremtés és a helyi értékek megőrzése iránt egyaránt elhivatott munkája,
illetve magas szintű szakmai és cégvezetői tevékenysége elismeréseként
Vad Sándor aranykoszorús autófényező-mester részére,
Borsod-Abaúj-Zemplén megye két legjelentősebb vegyipari gyára, a BorsodChem Rt. és a TVK Rt. létesítése,
működtetése és megmentése terén végzett sikeres munkája elismeréseként
Vanyó Pál, a tiszaújvárosi Tiszai Vegyi Kombinát nyugalmazott vezérigazgatója részére,
a népzene iránti elkötelezettséggel végzett példás szakmai, kutatói és népzenegyűjtői, valamint előadóművészi
munkája elismeréseként
Vavrinecz András népzenész, népzenetanár, népzenekutató, a Hagyományok Háza zenei könyvtárosa részére,
a köz szolgálata iránti elkötelezettséggel végzett, magas szintű szakmai és vezetői munkája elismeréseként
dr. Végh Ibolya, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának aljegyzője, a Közgazdasági Iroda
vezetője részére,
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az Operaház és az Erkel Színház produkcióinak méltó megjelenítését szolgáló, értékes művészi munkája
elismeréseként
Zenovitz Zénó Zoltán, a Magyar Állami Operaház festőművésze részére a
MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;
széles körű ismeretek és több mint három évtizedes szakmai tapasztalat birtokában végzett, példaszerű munkája
elismeréseként
Diriczi Miklós tűzoltó ezredes, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ oktatási igazgatóhelyettese részére,
közel három évtizedes példaértékű szakmai munkája és felelősségteljes vezetői tevékenysége elismeréseként
Draskóczi Jenő rendőr alezredes, a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Ellenőrzési Szolgálatának vezetője részére,
több mint két évtizedes szakmai tapasztalat birtokában végzett magas szintű szakmai munkája, illetve eredményes
vezetői tevékenysége elismeréseként
Ézsiás Csaba rendőr alezredes, a Terrorelhárítási Központ Személyvédelmi Igazgatósága I. Főosztályának vezetője
részére,
több mint két évtizedes kiemelkedő szolgálatellátása és eredményes vezetői tevékenysége elismeréseként
Fok Róbert büntetés-végrehajtási ezredes, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Biztonsági
Szolgálatának vezetője részére,
közel négy évtizedes katonai szolgálata során magas felkészültséggel és a honvédelem ügye iránti példás
elhivatottsággal végzett szakmai munkája elismeréseként
dr. Varga Bálint alezredes, a Magyar Honvédség 2. Különleges Rendeltetésű Ezredének törzsfőnöke részére a
MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
katonai tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2016. március 7.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. március 8.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01632-2/2016.
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A köztársasági elnök 80/2016. (III. 17.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a magyar gasztronómiai hagyományok továbbadása és a magyar ifjúság értékalapú nevelése terén szerzett érdemei
elimeréseként
Ács Imre, a Kecskeméti Szakképzési Centrum Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és
Szakiskola tanára, mesterpedagógus részére,
az árvízvédekezéssel, vízminőségi kárelhárítással, folyógazdálkodással és a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszerével
kapcsolatos, értékes szakmai munkája elismeréseként
Bíróné Dugmanits Ágnes, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztályának
vezetője részére,
az 1956-os forradalom és szabadságharc idején a személyét ért meghurcoltatás ellenére tanúsított bátor helytállása,
valamint a forradalom eszmeiségét éltető tevékenysége elismeréseként
dr. Csank István nyugalmazott jogtanácsos részére,
több mint két évtizedes kiemelkedő szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként
Forgóné Kroboth Zsuzsanna, Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzata Igazgatási Osztályának vezetője részére,
négy évtizedes, kiemelkedő gyermekkönyvtárosi munkája, valamint kiadványszerkesztő és rendezvényszervező
tevékenysége elismeréseként
Horváth Anikó, a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár gyermekkönyvtárosa részére,
a kar és a kari tanács működéséhez szükséges dokumentációs és adminisztrációs feladatok terén, valamint
a könyvtár és levéltár vezetőjeként végzett példaszerű munkája elismeréseként
Horváthné Pőr Csilla, a Pannon Egyetem Georgikon Kara Könyvtár és Levéltárának igazgatója, a Dékáni Titkárság
vezetője részére,
értékes edzői tevékenysége, valamint több évtizeden át példás elhivatottsággal végzett testnevelő tanári munkája
elismeréseként
Kápolnai László labdarúgó edző, a Mezőcsáti Református Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola
nyugalmazott pedagógusa részére,
Somogy megye kulturális értékeit az intézményi rendezvényszervezés, valamint az elektronikus és írott sajtó
eszközeivel népszerűsítő szervező tevékenysége elismeréseként
Lőrincz Sándor újságíró, író, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Somogy Megyei Kirendeltségének vezető
főtanácsosa részére,
odaadó és lelkiismeretes szakmai munkája elismeréseként
Magony Enikő, a Pesti Magyar Színház korrepetitora és zongoristája részére,
a javítóintézeti nevelés rendszerének komplex értelmezését és megújítását célzó szakmai munkája elismeréseként
Magyari László, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézetének megbízott igazgatója részére,
nemzetközileg is sikeres, koncert- és operaénekesként is kimagasló színvonalú művészi munkája elismeréseként
Pasztircsák Polina, a Magyar Állami Operaház operaénekese részére,
a tehetséggondozás területén végzett odaadó és elkötelezett munkája elismeréseként
Ráczné Weisz Mária, a szolnoki Széchenyi István Gimnázium intézményvezető-helyettese részére,
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a magyar és roma népzene hagyományait külföldön és hazánkban is nagy sikerrel népszerűsítő muzsikusi
tevékenysége elismeréseként
Sárközi Béla előadóművész, zenekarvezető, prímás részére,
a gondjaira bízott erdők természeti, gazdasági és turisztikai értékeinek gyarapítása iránt elhivatott szakmai és
közösségi tevékenysége elismeréseként
Szarvas István, az Ipoly Erdő Zrt. Salgótarjáni Erdészetének nyugalmazott kerületvezető erdésze részére,
értékes szakmai munkája, valamint jelentős szervező tevékenysége elismeréseként
dr. Szatmáriné Kontra Márta, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi
Igazgatóságának nyugalmazott engedélyezési mérnökszakértője részére,
közel három évtizedes magas színvonalú köztisztviselői munkája, valamint a településkép szabályozásával
kapcsolatos feltételrendszer kialakítása és a településrendezés terén végzett példás szakmai munkája
elismeréseként
Sziki Gyula, Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Főépítészi Irodájának vezetője részére,
a megye helytörténeti értékeinek és szokásainak megőrzését szolgáló sokrétű tevékenysége elismeréseként
Tuba László, a Győri Kisfaludy Károly Könyvtár nyugalmazott igazgatója részére,
az állategészségügy területén hosszú időn át mintaszerűen végzett munkája elismeréseként
Woynárovichné dr. Láng Mária, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi Diagnosztikai
Igazgatóságának nyugalmazott laboratóriumi állatorvosa részére,
Nógrád megye életében meghatározó, a gyógyítás iránti példás elkötelezettséggel végzett szakmai munkája
elismeréseként
Wroczynskiné dr. Mihók Olga belgyógyász szakorvos, háziorvos részére a
MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;
széles körű ismeretek, illetve vezetői és szakmai tapasztalatok birtokában közel három évtizede végzett példaértékű
igazgatásrendészeti munkája elismeréseként
Gazsi Lászlóné rendőr alezredes, a Budapesti Rendőr-főkapitányság Rendészeti Szervek, Igazgatásrendészeti
Főosztály Rendészeti és Fegyverengedélyügyi Osztálya Rendészeti és Engedélyügyi Alosztályának vezetője részére,
alapos szakmai ismeretek és tapasztalat birtokában több mint két évtizede végzett, példaértékű körzeti megbízotti
munkája elismeréseként
Luczi Jenő címzetes rendőr főtörzszászlós, a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Zalaegerszegi Rendőrkapitánysága
Gellénháza Rendőrőrsének körzeti megbízottja részére,
kiemelkedő bűnügyi-technikai ismeretek és szakmai tapasztalat birtokában több mint két évtizede végzett,
példaértékű munkája elismeréseként
Ludányi Gyula címzetes rendőr főtörzszászlós, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága Bűnügyi
Technikai Osztályának bűnügyi technikusa részére,
a magyar légierő állományában, valamint a hazai árvízvédelem terén végzett magas szintű munkája elismeréseként
Pelczéder Gyula József alezredes, a Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázisa Felderítő Főnökségének főnöke
részére,
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közrendvédelmi, valamint bűnügyi területen szerzett szakmai tapasztalatok birtokában két és fél évtizede végzett
példaértékű bűnügyi technikusi munkája elismeréseként
Szabó Gábor címzetes rendőr főtörzszászlós, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága BűnügyiTechnikai Osztályának bűnügyi technikusa részére,
magas szintű ismeretek és szakmai tapasztalat birtokában közel három évtizede végzett példaértékű helyszínelő és
balesetvizsgáló munkája elismeréseként
Szabó-Szűcs Imre címzetes rendőr főtörzszászlós, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Szentesi
Rendőrkapitányság Rendészeti Osztálya Közlekedésrendészeti Alosztályának helyszínelője és balesetvizsgálója
részére,
magas szintű ismeretek és szakmai tapasztalat birtokában közel három évtizede végzett példaértékű szakmai
munkája elismeréseként
Szávity József rendőr főtörzsőrmester, a Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Szervek Bűnügyi Technikai
Osztálya Bűnügyi Kutyavezető Alosztályának bűnügyi kutyavezetője részére,
a tömeges bevándorlás okozta feladatokra vezényelt katonák lelkigondozása terén végzett odaadó szolgálata
elismeréseként
Takács Tamás alezredes, a Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálata Katolikus Tábori Püspökségének
kiemelt vezető tábori lelkésze részére a
MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
katonai tagozata;
több mint másfél évtizedes, felelősségteljesen végzett szakmai munkája elismeréseként
Ács László, a Belügyminisztérium Ellenőrzési Főosztálya Belső Ellenőrzési Osztályának költségvetési ellenőre részére,
több mint két és fél évtizedes, igényes szakmai munkája elismeréseként
Békési Zsolt, a Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ Gazdasági és Nemzetközi Ellátó Osztálya Ellátó
Alosztályának konyhafőnöke részére,
a lokális és regionális kulturális értékek megőrzése mellett a kreatív kezdeményezések megvalósulását is segítő,
sokoldalú kultúrateremtő tevékenysége elismeréseként
Bordás István, a Sárospataki Képtár vezetője részére,
a magyar népzenét külföldön és hazánkban is nagy sikerrel népszerűsítő énekművészi pályája elismeréseként
Csala Judit előadóművész, magyar nóta- és népdalénekes részére,
a tehetséggondozás iránti példás alázattal végzett zenei nevelői munkája elismeréseként
Greksa László fuvolatanár, mesterpedagógus, közoktatási szakértő, a szegedi Király-König Péter Zeneiskola Fúvós
Tanszakának volt vezetője részére,
a bábkészítő szakma hagyományait és értékeit továbbörökítő, rangos munkája elismeréseként
Gulyásné Dóczi Lívia, a Budapest Bábszínház bábkészítő csoportvezetője részére,
a gyermekek és a pedagógusok szolgálata jegyében végzett, értékes tanügyigazgatási munkája elismeréseként
Hajdú Györgyné, Budapest Főváros XIII. kerületi Polgármesteri Hivatalának nyugalmazott köznevelési referense
részére,
a népi kerámia hagyományait ápoló és megújító művészi munkája elismeréseként
Hidvéginé Chlumetzky Ildikó fazekas népi iparművész részére,
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az elzászi magyarság identitásának megőrzése, illetve a magyar kultúra népszerűsítése érdekében végzett
tevékenysége elismeréseként
Jacky-Szalóki Anna, az alsó-elzászi Magyar Kulturális Egyesület elnöke részére,
a táncművészetért magas színvonalon, nagy elhivatottsággal végzett szakmai munkája elismeréseként
Keszeiné Tóth Bernadett, a Győri Balett művészeti titkára részére,
a hagyományos magyar és roma népzenét képviselő muzsikusi tevékenysége elismeréseként
Lólé Mihály előadóművész, a Rajkó Művészegyüttes tagja részére,
a táncművészet területén kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként
Paál Krisztina, a Kispesti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény táncpedagógusa részére,
közel három évtizedes, értékes közszolgálati tevékenysége elismeréseként
Paczona Róbertné, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezési Csoportjának titkársági
referense részére,
két és fél évtizedes, példás szakmai munkája elismeréseként
Piláth Istvánné, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja Vendéglátási
Osztályának szakácsa részére,
kimagasló táncművészete, illetve a népi kultúra kincseinek továbbadását szolgáló néptáncpedagógusi munkája
elismeréseként
Rab Edina táncművész, a Honvéd Együttes – Magyar Nemzeti Táncegyüttes táncos szólistája részére,
magas színvonalú szakmai munkája, valamint a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelését segítő
logisztikai feladatok ellátásában való közreműködése elismeréseként
Rácz Mihály, a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Helyőrségtámogató Parancsnokság
Bázis-üzemeltető Alosztálya Technikai Kiszolgáló Állomásának részlegvezetője részére,
kivételes védőnői, gyermek- és ifjúságvédelmi munkája, illetve sokszínű és áldozatkész társadalmi tevékenysége
elismeréseként
Szakácsné Szabó Zsuzsanna, Tényő és Sokorópátka községek védőnője, a Sokorópátkai Vöröskereszt
Alapszervezetének titkára részére,
több évtizede magas színvonalon végzett szakmai munkája, a vízgazdálkodási- és vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés
területén kitűnő kutatói tevékenysége elismeréseként
Szalay Miklós, az Országos Vízügyi Főigazgatóság vízkészlet-gazdálkodási szakértője, projektmenedzsere részére,
a világ számos pontjáról Magyarországra érkező tudósok és kutatók kényelmét szolgáló, odaadó vendéglátói
munkája elismeréseként
Varga Erika Éva, a Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ, Domus Vendégházának
vezetője részére a
MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;
szolgálata teljesítése során, illetve nemzetközi és hazai gyakorlatokon végzett kiemelkedő munkája elismeréseként
Borbényiné dr. Pusztai Erzsébet orvos alezredes, a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandárja Egészségügyi
Központjának parancsnoka részére,

2445

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 9. szám

közel két évtizede példamutató igyekezettel ellátott szolgálata elismeréseként
Molnár István címzetes büntetés-végrehajtási főtörzsőrmester, a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet biztonsági felügyelője részére,
több mint két évtizede példamutató szakszerűséggel ellátott szolgálata elismeréseként
Somornai Lajos címzetes büntetés-végrehajtási főtörzszászlós, a Sopronkőhidai
körlet-főfelügyelője részére a

Fegyház

MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT
katonai tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2016. március 7.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. március 8.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01633-2/2016.

és

Börtön
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A köztársasági elnök 81/2016. (III. 17.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
az egyetemes magyar kultúrát gazdagító irodalmi alkotásai, valamint az erdélyi magyarság identitásának
megőrzése, kulturális és közéletének felvirágoztatása iránt elkötelezett, sokrétű és nagyvonalú támogató
tevékenysége elismeréseként
Böszörményi Zoltán József Attila-díjas író, költő, az Irodalmi Jelen főszerkesztője részére,
az amerikai magyarság kulturális életét kibontakoztató, az intézményes keretek megszervezése mellett
a működtetés terén is kimagasló, önzetlen és fáradhatatlan munkája elismeréseként
dr. Somogyi Balázs, a Connecticuti Magyar Kulturális Egyesület alapító elnöke, a New York-i 1956-os Magyar
Emlékmű Bizottság alelnöke részére,
az alkotmányjog területén kiemelkedő, többek között az alkotmányosság értékeinek bemutatására és a román
alkotmányjog megismertetésére irányuló munkája, valamint jelentős egyetemi oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Varga Attila, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Jogtudományi Karának egyetemi docense részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2016. március 7.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. március 8.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01637-2/2016.

2447

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 9. szám

A köztársasági elnök 82/2016. (III. 17.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a felvidéki magyar közösség jog- és érdekérvényesítése, különösen az emberi jogok védelme, valamint a nők
helyzetének javítása terén végzett elkötelezett és fáradhatatlan munkája elismeréseként
Bauer Edit, a Magyar Közösség Pártjának volt európai parlamenti képviselője részére,
a kanadai magyarság érdekében végzett, a magyar kultúra megismertetését és népszerűsítését szolgáló sokrétű
szervezőmunkája, valamint a Kárpát-medencei magyarok támogatása terén kivételesen odaadó és elkötelezett
karitatív tevékenysége elismeréseként
Bessenyeiné Somorjai Ágnes, a Kanadai Magyar Kulturális Tanács örökös tiszteletbeli elnöke részére,
a Magyarország és a Koreai Köztársaság közötti, főként a tudományos és kulturális élet, valamint a sport terén
kimagasló együttműködés fejlesztését szolgáló sokrétű szervező tevékenysége elismeréseként
Chang Hosung, a szöuli Dankook Egyetem rektora részére,
a magyar–izraeli tudományos és társadalmi kapcsolatok elmélyítését szolgáló sokrétű és elkötelezett tevékenysége
elismeréseként
Daniel Hershkowitz, az izraeli Bar Ilan Egyetem elnöke, a Magyar–Izraeli Tudományos Társaság tiszteletbeli elnöke
részére,
fél évszázados, elsősorban a munkaorvostan területén nagyra becsült tudományos életműve, valamint
a marosvásárhelyi szakklinika megalapítása, illetve a marosvásárhelyi sportélet fejlesztése érdekében végzett
tevékenysége elismeréseként
dr. Dienes Sándor Lajos, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem nyugalmazott tanszékvezető egyetemi
tanára részére,
Magyarország és a magyar gasztronómia iránti elkötelezettsége, elsősorban a mangalica sertésfajta magyarországi
tenyésztésének újraindítása, a fajta megmentése, valamint a magyar sertéshús-export növelése érdekében végzett
felelősségteljes munkája elismeréseként
Juan Vicente Olmos Llorente, a Jamones Segovia és a Grupo Monte Nevado vezérigazgatója részére,
a Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek közötti gazdasági és társadalmi kapcsolatok fejlesztését szolgáló,
kiemelkedő jelentőségű tevékenysége elismerésként
Khalaf Ahmad Al Habtoor, az Al Habtoor Group elnöke, a Dubai National Insurance and Reinsurance Company elnöke
részére,
nemzetközi szervezetekben folytatott, a határon túli magyarság jogérvényesítését célzó áldozatos tevékenysége,
különösen a csángóföldi magyar nyelvoktatás, valamint a Kanadában élő magyar közösség érdekében végzett
munkája elismeréseként
Komlóssy József György, az Európa Tanács szakértője, a Közép-Kelet-Európai Nemzeti Kisebbségeket Támogató
Tanács alelnöke részére,
a magyar–dán kapcsolatok fejlesztését, valamint Kelet-Magyarország gazdasági életének fellendítését főként új
munkahelyek megteremtésével szolgáló tevékenysége elismeréseként
Lars Rasmussen, a Coloplast A/S elnök-vezérigazgatója részére,
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a magyar–amerikai kapcsolatok ápolását, valamint Magyarország tengerentúli népszerűsítését szolgáló
tevékenysége elismeréseként
Marcia Carolyn Kaptur, az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusának képviselője, a Kongresszusi Magyar Amerikai
Caucus társelnöke részére,
az erdélyi helikoni munkaközösség leveleinek és iratainak összeállítása, valamint Bánffy Miklós életművének
szakszerű feltárása érdekében végzett munkája, továbbá a még élő erdélyi arisztokratákról szóló dokumentumfilmsorozata és a mára nélkülözhetetlenné vált dokumentumkötetei, monográfiái elismeréseként
Marosi Ildikó irodalomtörténész, újságíró, szerkesztő részére,
a magyar–olasz kapcsolatok fejlesztése és a közép-európai együttműködés erősítése érdekében végzett több
évtizedes fáradhatatlan tevékenysége elismeréseként
Paolo Petiziol, az Associazione Culturale Mitteleuropa elnöke részére,
a voronyezsi temetőben nyugvó magyar katonák sírjainak gondozása és emlékük ápolása terén, valamint a magyar
és az orosz nép közötti megbékélés érdekében végzett odaadó szolgálata elismeréseként
Pjotr Petrov, a Voronyezsi Egyházmegye papja részére,
termékeny és sokoldalú, a teológia, a filozófia és az irodalom területén egyaránt kiemelkedő életműve, valamint
római emigrációja idején a nyugati szakirodalomtól elzárt magyar szellemi és kulturális életet gazdagító
tevékenysége elismeréseként
Szabó Ferenc jezsuita szerzetes, teológus, költő, publicista, rádiós szerkesztő, a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola
tanára, a Távlatok című folyóirat főszerkesztője részére,
a vajdasági magyar tudományos életben meghatározó, a polgári, kisebbségi és emberi jogokkal, illetve a polgári
jogi kodifikációval kapcsolatos nagyhatású kutatásai és publikációi, valamint több évtizedes egyetemi oktatói
munkája elismeréseként
dr. Szalma József, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és
Jogtudományi Karának egyetemi tanára, a Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagja, a Vajdasági
Magyar Tudományos Társaság alapító tagja és elnöke részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
tisztikeresztje
polgári tagozata;
a kanadai magyarok identitásának és kulturális gyökereinek megőrzése iránt elkötelezett szervező tevékenysége
elismeréseként
Ábrahám Tibor, a Magyar Diaszpóra Tanács kanadai társelnöke részére,
Magyarország objektív ausztriai megítélését a magyarországi események és folyamatok tényszerű bemutatásával
elősegítő publicisztikai tevékenysége elismeréseként
Andreas Untenberger újságíró, publicista részére,
a magyar–kanadai kapcsolatok elmélyítése és a vancouveri magyar közösség támogatása terén egyaránt
kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
Andrew Saxton, a kanadai Konzervatív Párt politikusa, a Saxton Capital Corporation vezetője részére,
az erdélyi magyar tudomány és oktatás terén nagyra értékelt oktatói munkája elismeréseként
dr. Biró Domokos, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Gépészmérnöki Tanszékének egyetemi docense
részére,
a sydney-i magyarok érdekében végzett több évtizedes önkéntes munkája, valamint az ausztráliai magyar
külképviselet konzuli tevékenységének önzetlen támogatása elismeréseként
Deák Zoltán, a sydney-i Délvidéki Magyar Szövetség elnöke részére,
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az erdészet és vadászat szakterületén végzett értékes munkája, valamit Erdély és az anyaország közötti szakmai
együttműködés, kapcsolattartás és segítségnyújtás terén végzett tevékenysége elismeréseként
Dimény György, a Berecki Magánerdészet vezetője részére,
a felvidéki magyarság összetartozását erősítő, illetve nemzeti, kulturális és nyelvi identitásának megőrzését szolgáló
tevékenysége elismeréseként
Dráfi Mátyás Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész, a Komáromi Jókai Színház örökös tagja, a komáromi
Teátrum Színházi Polgári Társulás társvezetője részére,
kiemelkedő szakmai-tudományos munkája, illetve a vajdasági magyar közösségért végzett önzetlen társadalmi
munkája elismeréseként
dr. Dujmovics Ferenc, a Vajdasági Klinikai Központ nyugalmazott igazgatóhelyettese, az Újvidéki Egyetem
Orvostudományi Kara Kórélettan Tanszékének volt tanszékvezető egyetemi tanára részére,
a magyar irodalom és kultúra értékeinek észtországi megismertetése, valamint a magyar–észt kulturális kapcsolatok
erősítése érdekében végzett elkötelezett munkája elismeréseként
Ellen Niit költő, műfordító részére,
emlékezetes alakításokat magába foglaló, elsőrangú művészi pályája, illetve a vajdasági magyar intézményes és
amatőr színházi élet fejlesztését szolgáló odaadó munkája elismeréseként
Faragó Árpád színművész, színházi szakíró részére,
a muravidéki kétnyelvű területen végzett több évtizedes lelkigondozói szolgálata elismeréseként
Franc Režonja, a muraszombati püspök nemzetiségi közösségekért felelős vikáriusa részére,
számos lenyűgöző világzenei produkció mellett a magyar zsidó zenei hagyományt éltető, illetve számos magyar
zenész nemzetközi megismertetését közös projektekkel is szolgáló, magas színvonalú előadóművészi tevékenysége
elismeréseként
Frank London Grammy-díjas trombitás, zeneszerző részére,
a magyar–német párbeszéd elősegítése, illetve a kedvezőbb Magyarország-kép kialakítása és hazánk objektív
németországi megítélése érdekében végzett példamutató tevékenysége elismeréseként
Friedrich Heupel, a Német Szövetségi Külügyminisztérium nyugalmazott tolmácsa, a
Magyar–Német Társaság tagja részére,
színházi és filmszerepekben egyaránt kitűnő alakításai, valamint jelentős oktatói tevékenysége elismeréseként
Hatházi András Jászai Mari-díjas színművész, rendező, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Színház és Televízió
Karának egyetemi tanára részére,
a magyar–német gazdasági kapcsolatok fejlesztése és az Észak-Rajna–Vesztfália tartományban tanuló magyar
hallgatók támogatása terén egyaránt jelentős tevékenysége elismeréseként
Heinz Soth, a CDU Szenior Szövetségének szövetségi pénztárnoka, a CDU Észak-Rajna–Vesztfália tartományi Szenior
Szövetségének ügyvezető igazgatója részére,
Magyarország, főként a magyar borok nemzetközi népszerűsítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Hugh Johnson borszakíró, a Royal Tokaji Borászati Zrt. alapítója, a londoni Metropolitan Public Gardens Association
elnöke részére,
a magyar kultúrát gazdagító sokoldalú alkotóművészete, valamint jelentős pedagógusi és művészeti szervező
tevékenysége elismeréseként
Hunyadi László szobrász- és ötvösművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja részére,
a magyar–német gazdasági kapcsolatok erősítését és a hazai befektetések növekedését elősegítő vállalatvezetői
tevékenysége elismeréseként
Javier Gonzales Pareja, a magyarországi Bosch Csoport vezetője, a Robert Bosch Kft. ügyvezető igazgatója részére,
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Kárpát-medence szerte nagyra értékelt rendezői, valamint kivételesen gazdag és érdemdús drámaírói életútja
elismeréseként
Kincses Elemér író, drámaíró, rendező részére,
a magyarországi rászorulók megsegítése érdekében végzett odaadó karitatív tevékenysége elismeréseként
Klaus Fritz Höhn, a Katolikus Karitász németországi rendkívüli nagykövete részére,
a magyar–orosz kulturális kapcsolatok, főként a komolyzenei együttműködések szorosabbra fűzését szolgáló,
odaadó tevékenysége elismeréseként
Lidia Volchek zenepedagógus, a Konzervatóriumok Fesztiválja igazgatója, a Szentpétervári Állami Rimszkij-Korszakov
Konzervatórium Zongora Tanszakának docense részére,
a magyar–kanadai kapcsolatok elmélyítését szolgáló, a magyar gazdaságot új munkahelyek teremtésével élénkítő
munkája, valamint példamutató művészetpártoló és karitatív tevékenysége elismeréseként
Linda Hasenfratz, a kanadai Linamar Corporation ügyvezető igazgatója, az Észak-Amerikai Versenytanács kanadai
elnöke, a Kanadai Vállalatvezetők Tanácsának alelnöke, az Eredeti Alkatrészeket Gyártók Szövetségének elnöke
részére,
a magyar népi kultúra egyesült államokbeli megmutatkozását kulturális programok, valamint magyar művészek
fellépéseinek megszervezésével lehetővé tevő, értékes önkéntes tevékenysége elismeréseként
Magyar Kálmán, az Amerikai Magyar Folklór Központ igazgatója, az AMCO Kft. tulajdonos ügyvezetője részére,
a nyugat-ausztráliai magyar közösség érdekében végzett közel két évtizedes odaadó munkája elismeréseként
Molnár György, Magyarország perthi tiszteletbeli konzulja részére,
a délvidéki magyarság művelődése, kulturális életének gazdagítása érdekében végzett sokrétű tevékenysége
elismeréseként
Pál Károly, a bácsfeketehegyi Feketics Művelődési Egyesület elnöke, a Vajdasági Magyar Szövetség volt ügyvezető
alelnöke részére,
kivételes elkötelezettséggel és empátiával végzett konzuli munkája, a magyar közösség összetartása
és a magyar–kanadai kapcsolatok előmozdítása terén egyaránt rendkívül eredményes tevékenysége elismeréseként
Szentmihályi Gyula, Magyarország montreáli tiszteletbeli konzulja részére,
a németországi magyar közösségek nemzeti identitásának megőrzését szolgáló, ugyanakkor a Magyarországról és
Romániából áttelepült német nemzetiségiek életében is nagy jelentőségű lelkipásztori tevékenysége elismeréseként
dr. Tempfli Imre, a stuttgarti Szent Gellért Magyar Katolikus Egyházközség plébánosa részére,
a gazdasági és kereskedelmi jog területén elért tudományos eredményei, jelentős publikációs tevékenysége és
egyetemi oktatói munkája elismeréseként
dr. Veress Emőd, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Jogtudományi Intézetének igazgatója részére,
az erdélyi magyar közgazdaság-tudomány szervezésében elért, nemzetközileg is nagyra becsült eredményei,
valamint a magyarországi és erdélyi oktatási, illetve kutatási kapcsolatok kiépítésében játszott meghatározó szerepe
elismeréseként
Vincze Mária Magdolna, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának
professor emeritusa, az Erdélyi Múzeum-Egyesület Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztályának
elnöke, a Romániai Magyar Közgazdász Társaság alapítója és volt alelnöke részére,
az európai lövészsport fejlesztése, valamint a magyar lövészsport kibontakozása és nemzetközi kapcsolatainak
előmozdítása érdekében végzett munkája elismeréseként
Vlagyimir Liszin, az Európai Sportlövő Szövetség és a Nyári Olimpiai Sportok Összoroszországi Szövetségének elnöke
részére,
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a magyar–kínai oktatási és kulturális kapcsolatok fejlesztése iránt elkötelezett és odaadó munkája, a magyarországi
Konfuciusz Intézetek hálózatának bővítése és továbbfejlesztése, valamint a kínai nyelvoktatás hazai közép- és
felsőoktatási intézményekben történő népszerűsítése terén kiemelt jelentőségű tevékenysége elismeréseként
Xu Lin államminiszter, a Konfuciusz Intézetek Főigazgatóságának vezetője, a Kínai Nyelvoktatási Tanács (Hanban)
igazgatója részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
lovagkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2016. március 7.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. március 8.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01639-2/2016.
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A köztársasági elnök 83/2016. (III. 17.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a felvidéki magyarság társadalmi, politikai és kulturális életét meghatározó, több évtizedes közösségszervező és
népművelő tevékenysége elismeréseként
Dániel Erzsébet, a Limes-Anavum Regionális Honismereti Társulás, a Csemadok Alapszervezet és a Szülőföldért
Polgári Társulás Nána elnöke részére,
Felső-Háromszék és Kézdivásárhely kulturális értékeinek megőrzését célzó, sokrétű és odaadó munkája
elismeréseként
Dimény Attila, a kézdivásárhelyi Céhtörténeti Múzeum igazgatója, a Kézdivásárhelyi Múzeumbarátok Egyesületének
alapító elnöke, a zabolai Pro Museum Egyesület alapító tagja és alelnöke részére,
a winnipegi magyarság összefogása, valamint a magyar kultúra és népi hagyományok megismertetése és
népszerűsítése érdekében végzett munkája elismeréseként
Elizabeth Kovach, a Kapisztrán Magyar Néptáncegyüttes vezetője, a Nyugat-kanadai Magyar Néptáncfesztivál
társszervezője részére,
a bánsági magyar közösség megmaradása érdekében végzett kimagasló szakmai tevékenysége és példaértékű
közéleti szerepvállalása elismeréseként
dr. Erdei Ildikó, a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum igazgatója, a Temes Megyei Civil Tanács elnöke részére,
a vajdasági magyar közösség nyelvének és kultúrájának megőrzése érdekében végzett kiemelkedő szakmai
munkája elismeréseként
Fodor István, a Magyar Szó újvidéki napilap újságírója részére,
magas színvonalú művészi munkája, gazdag életműve elismeréseként
Hollán Sándor festőművész részére,
az általa vezetett település magyar történelmi emlékeinek ápolása iránt elkötelezett tevékenysége elismeréseként
Jozef Kuziak, Margonya község polgármestere részére,
a szlavóniai magyarság oktatása és nevelése terén végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként
Kelemen Dávid, a Szentlászlói Általános Iskola nyugalmazott igazgatója részére,
a kárpátaljai kertészmérnökképzésben és a középiskolai környezeti nevelés terén végzett kiemelkedő
oktatómunkája elismeréseként
Kohut Erzsébet, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola docense részére,
a helyi magyar közösség szervezeteiben és eseményein végzett több évtizedes önkéntes munkája elismeréseként
Koszka Árpád João, a Spiralis Consultoria Ltda. tulajdonosa, a Sao Pauló-i Magyar Iskola vezetője, a Sao Pauló-i Balázs
Péter Otthon volt igazgatója részére,
az egyetemes magyar kultúrát színesítő, különösen az erdélyi magyar képzőművészetet gazdagító alkotóművészete
elismeréseként
Kosztándi Jenő képzőművész részére,
a victoriai magyar közösség, valamint az ausztráliai magyar cserkészet érdekében végzett odaadó tevékenysége
elismeréseként
Kovássy Mariánna Gabriella, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség IV. Kerületének nyugalmazott cserkészparancsnoka
részére,
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a magyar és német diákok történelmi ismereteit a holokauszt során elszenvedett személyes megpróbáltatásainak
hiteles elbeszélésével gyarapító tevékenysége elismeréseként
Leslie Schwartz nyomdász részére,
a kortárs erdélyi és az egyetemes magyar irodalmat egyaránt gazdagító, a magyarság sorskérdéseivel foglalkozó
írásai elismeréseként
Lőrincz György író, a székelyudvarhelyi Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány alapító elnöke részére,
a székelyek szellemi és tárgyi hagyatékának felkutatása és továbbadása, valamint az egyetemes és népi kultúra
megismertetését célzó oktató-nevelő munkája elismeréseként
Molnár Piroska nyugalmazott tanító részére,
a moldvai csángó magyarság nyelvi megmaradását szolgáló, elkötelezett munkája elismeréseként
Oláh-Gál Elvira rádiós újságíró, a Kossuth Rádió székelyföldi tudósítója részére,
az erdélyi magyarság, különösen Sztána község megújulása érdekében végzett nemzetmegtartó és hagyományőrző
tevékenysége elismeréseként
Papp Hunor Zsolt református lelkész részére,
több mint két évtizedes kiemelkedő szólótáncosi pályája, valamint jelentős alkotó- és oktatómunkája elismeréseként
Péter László néptáncművész, koreográfus, a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes tagja részére,
a délvidéki magyarság kulturális életét gazdagító, a nemzeti hagyományok ápolását célzó munkája elismeréseként
Rancz Károly, a pancsovai Petőfi Sándor Művelődési Egyesület vezetője, a Maroknyi Néptáncegyüttes elnöke részére,
a felvidéki magyarság identitásának megőrzését és hagyományainak továbbörökítését szolgáló kultúraszervező és
népművelő tevékenysége elismeréseként
Reicher Gellért, a Szőttes Kamara Néptáncegyüttes szervezőtitkára részére,
a magyar és székely népzenét, illetve a régizenét egyaránt magas színvonalon közvetítő előadóművészete, valamint
a magyar kultúra népszerűsítését szolgáló sokrétű tevékenysége elismeréseként
Roth Erzsébet előadóművész részére,
a magyar történelem, irodalom és képzőművészet bemutatása iránt elkötelezett tevékenysége elismeréseként
Sheila Jones a Phaeton Publishing Ltd. kiadó szerkesztői igazgatója részére,
a II. világháború végén Dániába került magyar katonák történetének feltárása és emlékük megőrzése érdekében
több évtizeden át végzett elkötelezett kutatómunkája elismeréseként
Søren Peder Sørensen újságíró részére,
a magyar kultúra amerikai egyesült államokbeli népszerűsítését, valamint a magyar–amerikai kulturális kapcsolatok
elmélyítését szolgáló munkája elismeréseként
Szegedy-Maszák Marianne újságíró, író, az American University tanára részére,
a vajdasági magyarság identitásának megőrzését elsősorban a délvidéki magyar gyermekek és fiatalok hitéletének,
valamint a magyar kultúrához és nyelvhez való kötődésének erősítésével szolgáló, elkötelezett munkája
elismeréseként
Utcai Róbert, a csantavéri Páduai Szent Antal Bazilika plébánosa részére,
a magyar és dán kultúra közeledését, egymás megismerését és jobb megértését célzó tevékenysége elismeréseként
Vigild Éva konferenciatolmács és fordító, az Európai Unió tolmácsszolgálatának munkatársa részére a
MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;
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a kárpátaljai magyar nyelvű oktatásban több évtizeden át példamutatóan végzett pedagógiai munkája
elismeréseként
Demes László, a Fornosi Általános Iskola nyugalmazott pedagógusa részére,
a felvidéki magyarság kulturális életét színesítő, szerteágazó tevékenysége elismeréseként
Dunajszky Géza közíró, a pozsonyligetfalui Emlékmű-előkészítő Bizottság alapítója és titkára részére,
az erdélyi magyar nyelvű felsőoktatásban, valamint a kolozsvári zsidó hitközség elnökeként a holokauszt
megismertetése érdekében végzett sokrétű tevékenysége elismeréseként
Kallós Miklós filozófus, szociológus, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Filozófia-Szociológia Tanszékének
nyugalmazott tanszékvezetője részére,
a kárpátaljai magyar oktatásban végzett eredményes pedagógusi munkája, valamint a kárpátaljai magyar közösség
érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Kántor József, a Nagydobronyi Középiskola igazgatója részére,
a kárpátaljai magyar ifjúság zenei nevelését meghatározó tevékenysége, kiváló zenepedagógusi pályája
elismeréseként
Király Kálmán, a Nevetlenfalui Művészeti Iskola zenetanára, karnagya részére,
a magyar kultúra és hagyományok megismertetése, illetve népszerűsítése érdekében végzett több évtizedes
munkája elismeréseként
Lukács Tibor Péter nyugalmazott tanár, az Ontariói Multikulturális Történeti Társaság tagja részére,
a holokauszt megismertetése, valamint az egykori kolozsvári magyar-zsidó líceum emlékének ápolása iránt
elkötelezett, illetve a magyar nyelvű zsidó közösség érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Muresan Judith Mirjam fizikus, kémikus, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Fizika-Kémia Tanszékének nyugalmazott
tanára részére,
a kolozsvári magyar nyelvű könyvnyomtatás és könyvkiadás terén meghatározó munkája elismeréseként
Nagy Péter, a kolozsvári IDEA Design & Print, valamint a Gloria Nyomda ügyvezető igazgatója, az IDEA Könyvtér
vezetője részére,
jelentős tudományos munkája, illetve a holokauszt széles körű megismertetése iránt elhivatott tevékenysége
elismeréseként
Nuszbaum László közgazdász, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Közgazdasági Tanszékének nyugalmazott tanára
részére,
a klasszikus ének-zenei kultúra mellett a tradicionális magyar népdal- és nótakincs megőrzését és továbbadását is
szolgáló, magas szintű művészi tevékenysége elismeréseként
Szeredy Krisztina operaénekes részére,
a magyar nyelv oktatása, valamint a magyar kultúra és hagyományok népszerűsítése terén egyaránt odaadó és
önzetlen munkája elismeréseként
Tömöry Éva, a Torontói Egyetem Munk School of Global Affairs Európai, Orosz és Eurázsiai Tanulmányok Központja
Magyar Programjának nyelvi lektora, a Kanadai Magyarságtudományi Társaság volt titkára részére a
MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;
a régió mezőgazdasági kultúrájának megőrzését, valamint a falusi turizmus fellendítését támogató tevékenysége
elismeréseként
Kondás Aranka, a kistárkányi Aranka Vendégház tulajdonosa részére,
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az amerikai magyar köz- és tudományos élet képviselőinek nyújtott folyamatos és önzetlen jogi segítségnyújtása
elismeréseként
dr. Márai Mária Magdolna ügyvéd részére,
a magyar hagyományok megőrzését szolgáló művészi munkája elismeréseként
Smidt Róbert fafaragó szobrászművész részére a
MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2016. március 7.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. március 8.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01634-2/2016.
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A köztársasági elnök 84/2016. (III. 17.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a Vas megyében élő szlovén nemzeti közösség identitásának megőrzését, valamint a magyar–szlovén gazdasági,
kulturális és oktatási kapcsolatok fejlesztését segítő tevékenysége elismeréseként
Snoj Dušan, Szlovénia volt szentgotthárdi főkonzulja részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
lovagkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2016. március 7.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. március 8.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01710-2/2016.
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A köztársasági elnök 85/2016. (III. 17.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
példamutató elhivatottsággal végzett lelkipásztori szolgálata, valamint áldozatos oktatói, tanácsadói és
iskolaigazgatói munkája elismeréseként
Baráth Julianna, a Nyárádi Református Egyházközség lelkipásztora, a Dunántúli Református Egyházkerület iskolaügyi
szaktanácsadója részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
lovagkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2015. október 19.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. október 19.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/05922-2/2015.
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A köztársasági elnök 86/2016. (III. 17.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
Magyarország objektív nemzetközi megítélését és jó hírnevének megerősítését, illetve a magyar kultúra
és tudomány legjelesebb képviselői által elért eredmények világszerte minél szélesebb körben történő
megismertetését szolgáló, elkötelezett tevékenysége elismeréseként
Sir George Radda, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja, az Oxfordi Egyetem professor emeritusa,
a szingapúri Agency for Science, Technology and Research alelnöke, a Biomedical Research Council elnöke,
a Magyarország Barátai Alapítvány alapító tagja részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata;
a magyar kultúrát nemzetközileg is elismert alkotásaival gazdagító szobrászművészete, a világon szétszóródott
erdélyi magyarság kulturális értékeinek megőrzése, valamint anyanyelvének és hagyományainak ápolása iránt
elhivatott, sokrétű szervező tevékenysége elismeréseként
dr. Kolozsy Sándor szobrászművész részére,
a biokémia egyik legnagyobb szaktekintélyeként elért, világviszonylatban is kimagasló tudományos eredményei,
a magyar kutatók tudományos pályájának támogatása, valamint hazánk kulturális értékeinek gazdagítása terén
kivételesen önzetlen és nagylelkű tevékenysége elismeréseként
Lajtha Ábel, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a Nathan S. Kline Institute for Psychiatric Research Center
for Neurochemistry igazgatója, a Magyarország Barátai Alapítvány alapító tagja részére,
az emigrációban élő magyarság összefogása és identitásának megőrzése terén hosszú évtizedeken át végzett,
odaadó és elkötelezett tevékenysége elismeréseként
Radda István, az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztalának alelnöke, a Magyarország Barátai Alapítvány alapító
tagja részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
tisztikeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2016. március 7.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. március 8.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01801-2/2016.
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A Kormány 1149/2016. (III. 25.) Korm. határozata
Pécs Megyei Jogú Város kulturális intézményeinek működtetése érdekében a IX. Helyi önkormányzatok
támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 19. §
(2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli
a)
a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 15. Pécs Megyei Jogú Város
kulturális intézményei működésének támogatása címmel történő kiegészítését;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
b)
a Zsolnay Kulturális Negyed, a Kodály Központ és a Pannon Filharmonikusok működéséhez 1170,0 millió
forint egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi
önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok
támogatásai fejezet, 15. Pécs Megyei Jogú Város kulturális intézményei működésének támogatása cím javára
az 1. melléklet szerint;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter – az emberi erőforrások minisztere egyetértésével – az 1. pont b) alpontja
szerinti költségvetési támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeiről támogatási szerződést
kössön Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával;
3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. pont szerinti támogatási szerződés megkötését követően külön pályázat
és kérelem benyújtása nélkül, előfinanszírozás keretében és egy összegben folyósítsa az 1. pont b) alpontja szerint
biztosított költségvetési támogatást Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1149/2016. (III. 25.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1150/2016. (III. 25.) Korm. határozata
a kiemelt nyári kulturális fesztiválok támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre
szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,
a kiemelt nyári kulturális fesztiválok támogatása érdekében 561,1 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el
elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet,
32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet,
25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Turisztikai feladatok alcím, 3. Turisztikai célelőirányzat jogcímcsoport
javára, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. június 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1150/2016. (III. 25.) Korm. határozathoz
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Utasítások

Az emberi erőforrások minisztere 12/2016. (III. 23.) EMMI utasítása
a Törőcsik Mari Ösztöndíjról szóló 53/2015. (XI. 24.) EMMI utasítás módosításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján, a Kormány tagjainak feladatés hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9., 10. és 14. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következő utasítást adom ki:

1. §		
A Törőcsik Mari Ösztöndíjról szóló 53/2015. (XI. 24.) EMMI utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 2. § (1) és (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Ösztöndíj működtetéséért az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: minisztérium) Szervezeti
és Működési Szabályzata szerint a felsőoktatás tekintetében szakmai, politikai irányítást gyakorló államtitkár
(a továbbiakban: államtitkár) felelős.
(2) Az államtitkár (1) bekezdés szerinti tevékenységében közreműködik az Ösztöndíj névadója és a Törőcsik Ösztöndíj
Bizottság (a továbbiakban: Bizottság).”
2. §		
Az Utasítás 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az a személy nyerheti el az Ösztöndíjat, aki)
„a) a pályázat benyújtásának időpontjában a Színház- és Filmművészeti Egyetem színművész szakjának – a képzés
harmadik vagy azt követő félévére bejelentkezett – hallgatója, és”
3. §		
Az Utasítás 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) A Bizottság az Ösztöndíj névadója által felkért szakértőkből álló háromfős testület.
(2) Az Ösztöndíj névadója a 2. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében a Bizottsággal történt egyeztetést
követően javaslatot tesz a pályázat elbírálására. A Bizottság tagja a testületben végzett tevékenységéért díjazásban
nem részesül.”
4. §		
Az Utasítás 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az ösztöndíj mértéke díjazottanként havonta nettó százezer forint, amely összeg a pályázati kiírás szerinti egy
tanévben – szeptember–június hónapokban – havonta, minden hónap 15. napjáig kerül folyósításra. Indokolt
esetben – a pályázati kiírásban meghatározottak szerint – többhavi ösztöndíj együttesen is folyósítható.”
5. §		
Az Utasítás a következő 14. §-sal egészül ki:
„14. § Az Ösztöndíj első alkalommal a 2015/2016-os tanévben kerül adományozásra.”
6. §		
Az Utasítás 2. § (3) bekezdésében az „egy” szövegrész helyébe a „kettő” szöveg lép.
7. §		
Hatályát veszti az Utasítás 4. § (3) bekezdése.
8. §		
Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere
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Közlemények

Álláspályázatok

Pályázati felhívás felsőoktatási intézmény vezetői, oktatói és egyéb álláshelyének betöltésére
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően előírt
feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és
a felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 395/2015. (XII. 12.) Korm rendelet tartalmazza.

A Nyugat-magyarországi Egyetem rektora pályázatot hirdet a NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM
REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ ÉS KUTATÓ KÖZPONT – SZOMBATHELY –
főigazgató magasabb vezetői megbízásra, pedagógiai szakértő munkakörben
A főigazgató feladatát képezi a Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ szakmai és gazdasági
tevékenységének és a tanárképzés gyakorlati képzésének irányítása, valamint a Pedagógusképző Központ
működési feltételeinek biztosítása, a Koordinációs Tanács vezetése. Egyben a központ feladatkörébe tartozó
szakmai és fejlesztési koncepció kidolgozása, a Nyugat-magyarországi Egyetemmel mint fenntartóval való hatékony
együttműködés, felügyeleti szervvel, társintézményekkel szakmai kapcsolattartás és mindazon feladatok, melyeket
az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata meghatároz.
A pályázónak meg kell felelni a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben (Kjt.), a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (Nktv.), valamint a 48/2012. EMMI rendeletben a többcélú, közös
igazgatású köznevelési intézményvezetői megbízásra vonatkozó feltételeknek, valamint Nyugat-magyarországi
Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Alapító Okiratában, valamint Szervezeti és Működési
Szabályzatában meghatározott követelményeknek. A pályázat elbírálására az Nktv., a 326/2013. Korm. rendelet,
valamint a fenntartó Szervezeti és Működési Szabályzatában előírtak szerint kerül sor.
A pályázóval szemben támasztott további követelmények:
–	magyar állampolgárság,
–	büntetlen előélet,
–	egyetemi végzettség, tanári szakképzettség,
–	pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakvizsga vagy a pedagógus szakvizsgával
jogszabály alapján egyenértékű vizsga, tudományos fokozat
–	legalább tízéves szakmai gyakorlat,
–	legalább ötéves vezetési és szervezési tapasztalat,
–	pedagógiai szolgáltatások, kutatások területén, valamint a pedagógusképzésben szerzett szakmai tapasztalat,
–	tudományos tevékenység, tudományos minősítés
–	elismert szakmai és közéleti tevékenység,
–	a 2007. évi CLII. tv. szerinti vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A vezetői megbízás 2016. augusztus 1. napjától 2021. július 31. napjáig szól.
A főigazgatói megbízásra a Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ
személyi állományában létesítendő, illetve fennálló határozatlan idejű – pedagógiai szakértő munkakörre szóló –
közalkalmazotti jogviszony mellett, határozott időre kerül sor.
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A közalkalmazotti illetmény és a vezetői pótlék a hatályos jogszabályok, illetve fenntartói döntés alapján kerül
megállapításra.
A munkavégzés helye: 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.
A főigazgatói pályázatnak tartalmaznia kell:
–	a pályázó szakmai önéletrajzát,
–	jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását, jelenlegi vezetői megbízását,
–	iskolai végzettségét, szakképzettségét, tudományos fokozatát,
–	egyéb fennálló munkaviszonyát, közalkalmazotti/köztisztviselői jogviszonyát, munkavégzésre irányuló további
jogviszonyát, azok időtartamát,
–	eddigi szakmai vezetői tevékenységét,
–	az RPSZKK vezetésére és működtetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléssel (vezetési program).
A főigazgatói pályázathoz mellékelni kell:
–	iskolai végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot tanúsító okiratok másolatát,
–	intézménytől beszerzett és kitöltött személyi adatlapot (két példány),
–	három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
–	a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást a Nyugat-magyarországi Egyetem főtitkára [tel.: (99) 518-126] nyújt.
A pályázatot írásban, négy példányban (két eredeti és két másolat) a közzétételt követő 15 napon belül kell
a Nyugat-magyarországi Egyetem rektorának (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.) benyújtani.
A főigazgatót az oktatásért felelős miniszter egyetértésével a fenntartó bízza meg.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató
Központ főigazgatói magasabb vezetői megbízásra közalkalmazotti munkakörben.”

		

Prof. Dr. Faragó Sándor s. k.,

		

rektor
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Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb 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, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 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 adatoknak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
KIH: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
Köznev. tv.: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
EMMI rendelet: a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI 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

Felsőfokú iskolai v és
szakképzettség, pedagógusszakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség,
legalább 5 év pedagógus-

ÁEI: 2016. augusztus 1.
A vezetői megbízás 2021.
július 31-éig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan

Gödöllő Város
Önkormányzata
2100 Gödöllő,
Szabadság tér 7.

Gödöllői Zöld Óvoda
2100 Gödöllő,
Batthyány Lajos u. 34–36.
Lf: a Köznev. tv. szerint az
intézmény irányítási,

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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1

Hahót Község
Önkormányzata
8771 Hahót,
Deák Ferenc u. 63.

2

3

4

ellenőrzési és munkáltatói
feladatainak ellátása, teljes
körű pedagógiai szakmai
vezetése, a törvényes
intézményi működés
biztosítása a hatályos
jogszabályi rendelkezések és
az Alapító Okirat szerint.

munkakörben szerzett szgy,
kiváló kapcsolatteremtő,
kommunikációs és irányító
készség.
A munkakör
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettséghez kötött.

idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
Pbhi: A kormányzati
személyügyi igazgatási
feladatokat ellátó szerv
internetes oldalán történő
közzététel napjától számított
30 nap.
Pehi: Gödöllő Város Képviselőtestülete júniusi ülése.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és
Köznev. tv. rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, vpr, a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel,
hiteles om, szgy-t igazoló
munkáltatói igazolás, b,
nyilatkozat arról, hogy
a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez
hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, vagy
személyesen egy eredeti és
egy másolati példányban
Pc: Gödöllő Város
Önkormányzatának
polgármestere
2100 Gödöllő,
Szabadság tér 7.

Hahóti
Napköziotthonos Óvoda
8771 Hahót,
Kossuth tér 3.

Főiskolai szintű óvoda
pedagógus v és
szakképzettség, pedagógusszakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább
öt év óvodapedagógusmunkakörben szerzett szgy,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,
büntetlen előélet.

ÁEI: 2016. augusztus 1.
A vezetői megbízás 2021.
július 31-éig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
Pbhi: A közzétételtől
számított 30 nap.
Pehi: 2016. július 25.

Lf: a Köznev. tv. szerint
az óvoda irányítási,
ellenőrzési, munkáltatói
feladatainak ellátása,
az intézmény szakszerű és
törvényes működtetése,
az alapító okirat szerinti
feladatok ellátása,
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1

Hidas Község Önkormányzata
7696 Hidas,
Kossuth Lajos utca 50/II.

2

3

4

kapcsolattartás a fenntartóval
és a különböző szakmai
szervezetekkel, a költségvetés
keretein belül az intézmény
személyi és tárgyi
feltételeinek biztosítása.

Illetmény, juttatás: a Kjt. és
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, vpr, hiteles om,
30 napnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány,
nyilatkozat arról, hogy
a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez
hozzájárul, nyilatkozat
a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség vállalásáról.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton vagy
személyesen.
Pc: Hahót Község
Önkormányzata
8771 Hahót,
Deák Ferenc u. 63.
f: Szabó Zsolt polgármester.
Tel.: 06 (30) 960-3013.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
KIH honlap,
2016. április 1.

Hidas Szivárvány Óvoda
és Bölcsőde

ÁEI: 2016. augusztus 1.
A vezetői megbízás 2021.
július 31-éig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,vagy
személyesen.
Pc: Hidas Község
Önkormányzata
7696 Hidas,
Kossuth Lajos utca 50/II.
f: Berg Csaba polgármester.
Tel.: (72) 457-101.
A pályázattal kapcsolatos
teljes dokumentáció a
www.kozigallas.hu oldalon
olvasható.
2016. április 1.
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1

Mándok–Benk
Óvodai Intézményi Társulás
4644 Mándok,
Ady Endre út 1.

2

Mándoki Gyermekkert Óvoda
és Bölcsőde
4644 Mándok,
Béke út 37–39.

3

Főiskola, óvodapedagógus,
pedagógus-munkakörben
szerzett legalább ötéves
szakmai tapasztalat vagy heti
tíz tanóra vagy foglalkozás
Lf: az intézmény tevékenységi megtartására vonatkozó
körébe tartozó feladatok
óraadói megbízás ellátása
vezetői irányítása, különös
során szerzett szgy,
tekintettel a Köznev. tv.,
vagyonnyilatkozat-tételi
az EMMI rendelet, valamint
eljárás lefolytatása,
az államháztartásról szóló
pedagógus-szakvizsga
2011. évi CXCV. törvényben és keretében szerzett
annak végrehajtásáról szóló
intézményvezetői
368/2011. (XII. 31.)
szakképzettség (közoktatásKorm. rendeletben
vezetői szakvizsga), magyar
foglaltakra, az óvodavezető
állampolgárság, büntetlen
feladata az intézmény
előélet, intézményben
irányítása, szakszerű és
pedagógus-munkakörben
törvényes működésének
fennálló, határozatlan időre,
megszervezése,
teljes munkaidőre szóló
a pénzeszközökkel való
alkalmazás vagy
észszerű, célszerű és
a megbízással egyidejűleg
takarékos gazdálkodás,
ilyen alkalmazás.
az óvodáskorú gyermekek
Előny: óvodavezetői
oktatásának nevelésének
munkakörben szerzett
megszervezése, az intézmény 3–5 éves szakmai tapasztalat.
alkalmazottai felett
a munkáltatói jogkör
gyakorlása,
az intézményvezetői
megbízás magába foglalja
az óvodavezetői és
bölcsődevezetői
intézményirányítási feladatok
teljes körű ellátását.

4

ÁEI: 2016. augusztus 16.
A vezetői megbízás 2021.
augusztus 15-éig, határozott
időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. május 31.
Pehi: 2016. júliusi Társulási
Tanácsülés.
Illetmény, juttatás:
a Köznev. tv. 7. melléklete és
a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes szakmai ön, hiteles
om, b, amely igazolja
a büntetlen előéletet, és hogy
nem áll a foglalkozás
gyakorlásának eltiltása alatt,
szakmai gyakorlatról hiteles
igazolás, vpr a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel,
nyilatkozat a vagyon
nyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatásának vállalásáról,
nyilatkozat arról, hogy
hozzájárul a jogszabályokban
meghatározott véleményezők
részére pályázata tartalmának
megismeréséhez, személyes
adatainak pályázattal
kapcsolatos kezeléséhez,
továbbításához, nyilatkozat
arról, hogy a pályázatát
a Társulási Tanács nyilvános
vagy zárt ülésen tárgyalja.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
a Köznev. tv.-ben, az
EMMI rendelet 189–
191. §-ában és a
Korm. rendelet 23. §-ában
meghatározott szervezetek
véleményezik,
a véleményezéseket követően
a pályázókat a Mándok–Benk
Óvodai Intézményi Társulás
Társulási Tanácsa hallgatja
meg és dönt.
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A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
két azonos szövegű és
mellékletű példányban,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosítószámmal,
valamint a munkakör
megnevezésével:
„Gyermekkert Óvoda és
Bölcsöde, intézményvezető”
ellátva kell benyújtani,
Pc: Mándok–Benk Óvodai
Intézményi Társulás
4644 Mándok,
Ady Endre út 1.
f: Pekó László
társulási tanács elnöke.
Tel.: (45) 435-002.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
KIH honlap,
2016. április 30-áig,
Mándok Város
Önkormányzatának honlapja
és hirdetőtáblája,
2016. május 1.,
Benk Község
Önkormányzatának honlapja
és hirdetőtáblája
2016. május 1.

Máriakálnok Község
Önkormányzata
9231 Máriakálnok,
Rákóczi út 6.

Máriakálnoki
Csicsergő Óvoda
9231 Máriakálnok,
Petőfi u. 3.
Lf: óvodavezetői feladatok
ellátása.

Főiskola, óvodapedagógus v,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség,
óvodapedagógusmunkakörben szerzett,
legalább öt év szgy,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, magyar
állampolgárság, büntetlen
előélet, kizáró ok,
ha a pályázó
a foglalkoztatástól való eltiltás
hatálya alatt áll.

ÁEI: 2016. augusztus 16.
A vezetői megbízás 2021.
augusztus 15-éig, határozott
időre szól.
Pbhi: 2016. május 16.
Pehi: 2016. július 15.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, adatvédelmi
nyilatkozat, b, hiteles om, vpr.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, ajánlott
levélként vagy személyesen.
Pc: Máriakálnok Község
Önkormányzata
9231 Máriakálnok,
Rákóczi út 6.
f: dr. Kránicz Péter jegyző,
társulási tanács elnöke.
Tel.: (96) 210-349.
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Onga Város Önkormányzata
3562 Onga,
Rózsa u. 18.

Bársonyos
Napközi Otthonos Óvoda
3562 Onga,
Hunyadi u. 43.

Főiskola, óvodapedagógus v,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább
öt év szgy, legalább öt év
feletti szakmai tapasztalat,
B kategóriás jogosítvány.
Előny: pedagógus-szakvizsga,
vezetői gyakorlat, legalább
öt év feletti szakmai
tapasztalat.

ÁEI: 2016. augusztus 16.
A vezetői megbízás 2021.
augusztus 15-éig, határozott
időre szól.
Pbhi: 2016. április 29.
Pehi: 2016. június 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
jogszabályban
meghatározottak szerinti
legalább öt év szakmai
gyakorlat igazolása,
szakmai ön, vpr a szakmai
helyzetelemzésre épülő és
a fenntartói stratégiai célok
megvalósulását célzó
fejlesztési elképzelésekkel,
b, hiteles om,
nyilatkozat arról, hogy a
pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez
hozzájárul, nyilatkozat arról,
hogy nyertes pályázóként
az egyes vagyonnyilatkozattételi kötelezettségekről szóló
2007. évi CLII. törvény 5. §
(1) bekezdésének a) pontja
szerinti időben
vagyonnyilatkozatot tesz,
nyilatkozat arról, hogy
a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló
2001. évi CLXXXIX. törvény
46. §. (2) bekezdés b) pontja
alapján kéri-e a képviselőtestület zárt ülésének tartását
a döntés meghozatala során.
Pc: Máriakálnok Község
Önkormányzatának
polgármestere
9231 Máriakálnok,
Rákóczi út 6.

Szabolcsveresmart Község
Önkormányzata
4496 Szabolcsveresmart,
Kossuth út 80.

Szabolcsveresmarti Óvoda
4496 Szabolcsveresmart,
Kossuth út 78.

Főiskola, az óvodában
pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsőfokú iskolai v és
szakképzettség, pedagógusszakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői

ÁEI: 2016. július 15.
A vezetői megbízás öt évre,
határozott időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.

Lf: az intézmény irányítása,
szakszerű és törvényes
működésének szervezése,
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az oktatási-nevelési feladatok
megszervezése,
együttműködés az intézmény
gazdálkodásával kapcsolatos
feladatokat ellátó
Szabolcsveresmart Közös
Önkormányzati Hivatallal.

3

szakképzettség,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.

4

A foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
Pbhi: 2016. május 31.
Pehi: 2016. július 5.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, vpr a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelésekkel,
b, hiteles om, nyilatkozat
a vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatására,
nyilatkozat a benyújtott
pályázatának tárgyalására
(nyilt/zárt ülés), nyilatkozat
arról, hogy a pályázati
anyagban foglalt személyes
adatai kezeléséhez a pályázati
eljárással kapcsoltban
hozzájárul, a pályázati
eljárásban részt vevők
pályázati anyagát
megismerhetik, abba
betekinthetnek,
nyilatkozat arra vonatkozóan,
hogy nem áll cselekvő
képességet kizáró vagy
korlátozó gondnokság alatt.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal
(184/2016.), valamint
a munkakör megnevezésével:
„Óvodavezető” ellátva kell
benyújtani, vagy
személyesen: Nagy Béla,
Szabolcs-Szatmár Bereg
megye, 4496
Szabolcsveresmart,
Kossuth út 80.
Pc: Szabolcsveresmart Község
Önkormányzata
4496 Szabolcsveresmart,
Kossuth út 80.
f: Váriné Lunczer Enikő
Tel.: (45) 630-204.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
Szabolcsveresmart Község
Önkormányzatának honlapja,
2016. május 1.
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A munkáltatóval
kapcsolatban további
információt a
www. szabolcsveresmart.hu
honlapon szerezhet.

Székesfehérvár
Megyei Jogú Város
Önkormányzata
8000 Székesfehérvár,
Városház tér 1.

Tolnai Utcai Óvoda
8000 Székesfehérvár,
Tolnai u. 1.
Lf: az óvodaigazgató feladata
a Tolnai Utcai Óvoda és Sziget
Utcai Tagóvodája irányítása,
szakszerű és törvényes
működésének
megszervezése,
az óvodáskorú gyermekek
oktatásának-nevelésének
megszervezése, az intézmény
gazdálkodásával kapcsolatos
feladatokat ellátó Humán
Szolgáltató Intézettel való
folyamatos együttműködés.

Főiskola, óvodapedagógus,
vagy konduktoróvodapedagógus v és
szakképzettség, pedagógusszakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább
öt év pedagógusmunkakörben szerzett
gyakorlat, az intézményben
pedagógus-munkakörben
fennálló, határozatlan időre,
teljes munkaidőre szóló
alkalmazás vagy
a megbízással egyidejűleg
ilyen alkalmazás,
magyar állampolgár vagy
külön jogszabály szerint
a szabad mozgás és
tartózkodás jogával
rendelkező, ill. bevándorolt
vagy letelepedett személy,
büntetlen előélet, nem áll
a Kjt. 20. § (2) bekezdés
d) pontjában
(2d) bekezdésében
meghatározott
büntetőeljárás,
foglalkoztatástól eltiltás,
kényszergyógykezelés hatálya
alatt, nem áll fenn a Kjt. 20 §
(2e) bekezdésében
meghatározott kizáró ok,
cselekvőképesség,
vagyonnyilatkozat-tétel
vállalása.

ÁEI: 2016. augusztus 1.
A vezetői megbízás 2021.
július 31-éig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. április 25.
Pehi: 2016. június 24.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, vpr a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelésekkel,
három példányban,
papíralapon és
egy példányban CD-lemezen
PDF formátumban, hiteles
om, pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettséget igazoló
okirat (oklevél, leckekönyv)
másolata, b, amely igazolja
a büntetlen előéletet és hogy
nem áll fenn a Kjt. 20. §
(2) bekezdés d) pontjában
(2d) és (2e) bekezdéseiben
meghatározott kizáró ok,
szgy-ról szóló hiteles igazolás,
nyilatkozat arról, hogy
hozzájárul a pályázati
anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez,
nyilatkozat arról, hogy
hozzájárul a jogszabályban
meghatározott véleményezők

2474

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 9. szám

1

2

3

4

részére pályázata tartalmának
megismeréséhez,
nyilatkozat, hogy a
vagyonnyilatkozat-tételt
vállalja, amennyiben
pályázatának zárt ülés
keretében történő tárgyalását
kéri, erre irányuló írásbeli
nyilatkozat.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatokat
a Köznev. tv.-ben
meghatározott szervezetek
véleményezik, melyet
követően a pályázatokról
a Humán Közszolgálati
Szakbizottság javaslata
alapján a Közgyűlés dönt,
közalkalmazotti
munkakörben kinevezés
esetén a kinevezés
óvodapedagógusmunkakörre szól.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal
(10046/2016.), valamint
a munkakör megnevezésével:
„Óvodaigazgató” ellátva kell
benyújtani, vagy
személyesen: Mazzag
Károlyné dr., Fejér megye
8000 Székesfehérvár,
Városház tér 1.
Pc: Székesfehérvár
Megyei Jogú Város
Önkormányzata
8000 Székesfehérvár,
Városház tér 1.
f: Mazzag Károlyné
Tel.: (22) 537-189.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Önkormányzatának
honlapja,
2016. március 25.,
Polgármesteri Hivatal 2016.
március 25.
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Székesfehérvár
Megyei Jogú Város
Önkormányzata
8000 Székesfehérvár,
Városház tér 1.

2

Gyöngyvirág Óvoda
8000 Székesfehérvár,
Városház tér 1.
Lf: az óvodaigazgató feladata
a Gyöngyvirág Óvoda
irányítása, szakszerű és
törvényes működésének
megszervezése,
az óvodáskorú gyermekek
oktatásának-nevelésének
megszervezése, német
nemzetiséghez tartozók
óvodai nevelése,
az intézmény
gazdálkodásával kapcsolatos
feladatokat ellátó Humán
Szolgáltató Intézettel való
folyamatos együttműködés.

3

4

Főiskola, óvodapedagógus,
vagy konduktoróvodapedagógus, vagy
nemzetiségi
óvodapedagógus v és
szakképzettség, pedagógusszakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább
öt év pedagógusmunkakörben szerzett
gyakorlat, az intézményben
pedagógus-munkakörben
fennálló, határozatlan időre,
teljes munkaidőre szóló
alkalmazás vagy
a megbízással egyidejűleg
ilyen alkalmazás, magyar
állampolgár vagy külön
jogszabály szerint a szabad
mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező,
ill. bevándorolt vagy
letelepedett személy,
büntetlen előélet, nem áll
a Kjt. 20. § (2) bekezdés
d) pontjában
(2d) bekezdésében
meghatározott
büntetőeljárás,
foglalkoztatástól eltiltás,
kényszergyógykezelés hatálya
alatt, nem áll fenn a Kjt. 20 §
(2e) bekezdésében
meghatározott kizáró ok,
cselekvőképesség,
vagyonnyilatkozat-tétel
vállalása.

ÁEI: 2016. augusztus 1.
A vezetői megbízás 2021.
július 31-éig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
Pbhi: 2016. április 25.
Pehi: 2016. június 24.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, vpr a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelésekkel,
három példányban,
papíralapon és
egy példányban CD-lemezen
PDF formátumban, hiteles
om, pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettséget igazoló
okirat (oklevél, leckekönyv)
másolata, b, amely igazolja
a büntetlen előélet, és hogy
nem áll fenn a Kjt. 20. §
(2) bekezdés d) pontjában
(2d) és (2e) bekezdéseiben
meghatározott kizáró ok,
szgy-ról szóló hiteles igazolás,
nyilatkozat arról, hogy
hozzájárul a pályázati
anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez,
nyilatkozat arról, hogy
hozzájárul a jogszabályban
meghatározott véleményezők
részére pályázata tartalmának
megismeréséhez, nyilatkozat,
hogy a vagyonnyilatkozattételt vállalja, amennyiben
pályázatának zárt ülés
keretében történő tárgyalását
kéri, erre irányuló írásbeli
nyilatkozat.

2476

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 9. szám

1

2

3

4

A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatokat
a Köznev. tv.-ben
meghatározott szervezetek
véleményezik, melyet
követően a pályázatokról
a Humán Közszolgálati
Szakbizottság javaslata
alapján a Székesfehérvári
Német Nemzetiségi
Önkormányzat egyetértésével
a Közgyűlés dönt,
közalkalmazotti
munkakörben kinevezés
esetén a kinevezés
óvodapedagógusmunkakörre szól.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal
(10041/2016.), valamint
a munkakör megnevezésével:
„Óvodaigazgató” ellátva kell
benyújtani, vagy
személyesen: Mazzag
Károlyné dr., Fejér megye,
8000 Székesfehérvár,
Városház tér 1.
Pc: Székesfehérvár
Megyei Jogú Város
Önkormányzata
8000 Székesfehérvár,
Városház tér 1.
f: Mazzag Károlyné
Tel.: (22) 537-189.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Önkormányzatának
honlapja,
2016. március 25.,
polgármesteri hivatal, 2016.
március 25.

Tárnok Nagyközség
Önkormányzata
2461 Tárnok,
Dózsa György út 150–152.

Mesevár Óvoda
2461 Tárnok,
Templom utca 14.
Lf: a Köznev. tv. 69. §-a szerint
az óvoda irányítási,

Főiskola, óvodapedagógus v,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség,
legalább öt év óvoda-

ÁEI: 2016. augusztus 1.
A vezetői megbízás 2021.
július 31-éig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
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ellenőrzési, munkáltatói
feladatainak ellátása,
az intézmény szakszerű és
törvényes működtetése,
az alapító okirat szerinti
feladatok ellátása,
kapcsolattartás a fenntartóval
és különböző szakmai
szervezetekkel, a költségvetés
keretein belül az intézmény
személyi és tárgyi
feltételeinek biztosítása.

pedagógus-munkakörben
vagy heti tíz foglalkozás
megtartására vonatkozó
megbízás ellátása során
szerzett szgy, a nevelésioktatási intézményben
pedagógus-munkakörben
fennálló, határozatlan időre,
teljes munkaidőre szóló
alkalmazás vagy a
megbízással egyidejűleg ilyen
alkalmazás, vagy a
megbízással egyidejűleg
óvodapedagógusmunkakörben történő,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
a magasabb vezetői beosztás
ellátására megbízást
megelőzően az egyes
az egyes vagyonnyilatkozattételi kötelezettségekről szóló
2007. évi CLII. törvény szerinti
vagyonnyilatkozat-tétel,
büntetlen előélet, ill. annak
igazolása, hogy a pályázó
nem áll foglalkoztatás eltiltás
hatálya alatt, magyar
állampolgárság vagy külön
jogszabály szerint a szabad
mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező,
ill. bevándorolt vagy
letelepedett személy,
büntetlen előélet, ill. annak
igazolása, hogy a pályázó
nem áll foglalkoztatástól
eltiltás alatt.

idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. május 19.
Pehi: 2016. június 23.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön, vpr
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési
elképzelésekkel, mely
tartalmazza az intézmény
fejlesztési tervét és irányát,
hiteles om, szakmai gyakorlat
meglétét tanúsító
munkáltatói igazolás, b,
annak igazolására, hogy
a pályázó nem áll
az intézményben végezhető
tevékenység folytatását kizáró
foglalkoztatástól való eltiltás
alatt, nyilatkozat arról, hogy
a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez
hozzájárul, a pályázó
esetleges kérése a pályázat
elbírálásának napirendjéhez
kapcsolódó zárt Képviselőtestületi ülés tartására
a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény
(Mötv.) 46. § (2) bekezdés
b) pontja alapján.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázati
feltételeknek megfelelő
pályázatot a véleményezési
jogkörrel rendelkezők
véleményezik, a pályázókat
a Humán Bizottság
meghallgatja, a Tárnok
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete dönt
a megbízásról, a pályázat
elbírálója fenntartja magának
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azt a jogot, hogy a pályázatot
visszavonja vagy indokolás
nélkül eredménytelennek
nyilvánítsa.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosítószámmal
(1407/2016.), valamint
a munkakör megnevezésével:
„Óvodavezető” ellátva kell
benyújtani,
Pc: Tárnok Nagyközség
Önkormányzata
2461 Tárnok,
Dózsa György út 150–152.
f: Beleznay Enikő
Tel.: (23) 387-019/126.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
www.tarnok.hu,
Tárnokhír.

***
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ISKOLAIGAZGATÓ
A pályázatot meghirdető szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1
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3

4

Református vallás,
konfirmáció, teljes jogú
egyháztagság, az adott
nevelési-oktatási
intézményben pedagógusmunkakör betöltéséhez
szükséges, a Köznev. tv.-ben
meghatározott felsőfokú
iskolai v és szakképzettség,
legalább öt év pedagógusmunkakörben szerzett szgy,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, magyar
állampolgárság vagy
a munkaviszony létesítéséhez
szükséges jogállás, a nevelésioktatási intézményben
pedagógus-munkakörben
fennálló, határozatlan idejű,
teljes munkaidőre szóló
alkalmazás vagy
a megbízással egyidejűleg
pedagógus-munkakörben
történő, határozatlan idejű
teljes munkaidőre szóló
alkalmazás, erkölcsös
életvitel, rendezett
magánélet, büntetlen előélet.

ÁEI: 2016. aug. 1.
A vezetői megbízás 2021.
júl. 31-éig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. május 18.
Illetmény, juttatás: a Kjt.,
valamint a Korm., rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
szakmai ön, szgy idejét
igazoló okirat, az intézmény
helyzetének értékelése,
az intézmény fejlesztésére
vonatkozó elképzelések,
tanfelügyeleti standardoknak
megfelelő vezetési program,
hiteles om, egy hónapnál
nem régebbi hatósági
bizonyítvány a büntetlen
előélet igazolásáról,
nyilatkozat arról, hogy
a pályázat elbírálásában részt
vevő személyek és testületek
a teljes pályázati anyagot
megismerhetik, nyilatkozat
arról, hogy a pályázó
hozzájárul személyes
adatainak a pályázattal
kapcsolatos kezeléséhez és
továbbításához.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a beosztás megnevezésével:
„Intézményvezetői pályázat”
ellátva kell benyújtani.
Pc: Dombrádi Református
Egyházközség
4492 Dombrád,
Kossuth u. 25.
f: tel.: (45) 565-070 vagy
dombrad@reformatus.hu
A pályázat kiírója fenntartja
magának a jogot, hogy a
pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.

Dombrádi Református
Egyházközség
4492 Dombrád,
Kossuth u. 25.

Bereczky Zsigmond
Református Általános Iskola
az intézmény székhelye
Lf: felelős az intézmény
törvényes és szakszerű
működéséért, a takarékos
gazdálkodásért, dönt
az intézmény működésével
kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály
nem utal más hatáskörébe,
a fenntartó által jóváhagyott
költségvetés alapján
az intézmény működéséhez
szükséges személyi és tárgyi
feltételeket biztosítja,
gondoskodik
a munkafegyelem és
a munkavégzés
törvényességének
megtartásáról, irányítja és
ellenőrzi a nevelő-oktató
munkát, tevékenységét
az állami jogszabályok,
valamint a Magyarországi
Református Egyház
törvényeinek,
szabályrendeleteinek,
határozatainak megfelelően
végzi.
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Nyíregyházi Egyetem
4400 Nyíregyháza,
Sóstói u. 31/B

2

Eötvös József
Gyakorló Általános Iskola
és Gimnázium
4400 Nyíregyháza,
Ungvár stny. 12.
Lf: az iskola működtetése
a jogszabályokban és a belső
szabályzatokban foglaltaknak
megfelelően, a gyakorlóiskola
közalkalmazottai
tekintetében a munkáltatói
jogkör gyakorlása, az iskola
gazdálkodásánakköltségvetésének tervezése
és koordinálása,
a gyakorlóiskola
működésének biztosítása,
a nevelőtestület, az oktatónevelő munka és a hallgatók
gyakorlati képzésének
irányítása és ellenőrzése,
a gyakorlóiskolai pályázati,
tudományos és publikációs
tevékenység szervezése,
irányítása, az iskolában
működő diák- és szülői, civil,
ill. önálló jogi személyiségű
szervezetekkel való
kapcsolattartás koordinálása.

3

Magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség, egyetemi
szintű tanári képzettség és
szakképzettség, továbbá
pedagógus-szakvizsga,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább
öt év pedagógusmunkakörben szerzett szgy,
többéves, köznevelési
intézményben magasabb
vezetői beosztásban szerzett
tapasztalat, a nevelésioktatási intézményben
pedagógus-munkakörben
fennálló, határozatlan időre,
teljes munkaidőre szóló
alkalmazás vagy
a megbízással egyidejűleg
pedagógus-munkakörben
történő, határozatlan időre,
teljes munkaidőre szóló
alkalmazás, vagyon
nyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása.

4

ÁEI: 2016. július 1.
A vezetői megbízás 2021.
június 30-áig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. április 30.
Pehi: 2016. június 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt.,
valamint a Korm., rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
ön, motivációs levél,
hiteles om, vpr, nyilatkozat
arról, hogy a pályázati
anyagát, személyes adatait
a vonatkozó jogszabályok és
Nyíregyházi Egyetem hatályos
SzMSz-e, továbbá a
Korm. rendelet szerint erre
jogosult személyek, testületek
megismerhetik, ill. hogy
a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul, b,
továbbá minden olyan irat,
melyet a pályázó fontosnak
tart, saját névre megcímzett,
felbélyegzett olyan méretű
válaszboríték, amelyben
a pályázati anyag
visszaküldhető.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton
egy eredeti és két másolati
példányban, a beosztás
megnevezésével: „Pályázat
iskolaigazgatói megbízásra”
ellátva kell benyújtani.
Pc: Nyíregyházi Egyetem
rektora
Igazgatási és Humánpolitikai
Központ, Humánpolitikai,
Szabályozási és Jogi Csoport
4400 Nyíregyháza,
Sóstói u. 31/B
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f: Halkóné dr. Rudolf Éva
központvezető.
Tel.: (42) 599-400/2064-es
mellék.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
KIH honlapja,
2016. április 1.,
Nyíregyházi Egyetem
honlapja,
2016. április 1.

Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ
Sárbogárdi Tankerülete
7000 Sárbogárd,
Ady Endre út 194–196.

Cecei Általános Iskola
Alsószentiváni Tagiskolája
7012 Alsószentiván,
Béke utca 112.
Lf: a köznevelési
tagintézmény vezetőjének
feladata a tagintézmény
szakszerű és törvényes
működtetése, a takarékos
gazdálkodás.

Főiskola, tanári, tanítói
diploma, pedagógusmunkakörben szerzett
tapasztalat, legalább 3–5 év
szakmai tapasztalat,
felhasználói szintű MS Office
(irodai alkalmazások),
büntetlen előélet és annak
igazolása, hogy nem áll
foglalkoztatástól való eltiltás
hatálya alatt, cselekvő
képesség, megbízást
az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti
jogviszonyban áll vagy
a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti
munkakörben kinevezhető,
szgy-t igazoló dokumentum
(pl.: munkáltatói igazolás
munkakör megnevezésével)
Előny: pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, oktatás
területén szerzett tapasztalat,
legalább 3–5 év szakmai
tapasztalat.
Elvárt kompetenciák:
jó szintű kommunikációs
készség, jó munkabíró
képesség, terhelhetőség.

ÁEI: 2016. augusztus 16.
A vezetői megbízás 2021.
augusztus 15-éig, határozott
időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. május 26.
Pehi: 2016. június 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
hiteles om, ön, motivációs
levél, büntetlen előéletet
igazoló okirat, tapasztalatok
igazolása, nyilatkozat arról,
hogy a pályázó hozzájárul
teljes pályázati anyagának
sokszorosításához,
továbbításához, nyilatkozat
arról, hogy a pályázó
hozzájárul személyes
adatainak pályázattal
összefüggő kezeléséhez,
tagintézmény-vezetésére
vonatkozó vpr.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal
(KLIK/071/152-6/2016.),
valamint a beosztás
megnevezésével:
„Tagintézmény-vezető” ellátva
kell benyújtani,
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vagy személyesen: Szilágyiné
Németh Sarolta, Fejér megye
7000 Sárbogárd, Ady Endre
út 194–196.,
vagy elektronikus úton
sarolta.nemeth@klik.gov.hu
e-mail címen keresztül.
Pc: Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ
Sárbogárdi Tankerülete
7000 Sárbogárd,
Ady Endre út 194–196.
f: Király László
Tel.: (25) 505-140.
A pályázat további
megjelenésének ideje:
2016. március 25.

Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ
Sárbogárdi Tankerülete
7000 Sárbogárd,
Ady Endre út 194–196.

Sárbogárdi
Mészöly Géza Általános Iskola
Szent István Tagiskolája
7000 Sárbogárd,
Szent István u. 82-84.
Lf: a köznevelési
tagintézmény vezetőjének
feladata a tagintézmény
szakszerű és törvényes
működtetése, a takarékos
gazdálkodás.

Főiskola, tanári, tanítói
diploma, vezetői tapasztalat,
legalább 3–5 év szakmai
tapasztalat, felhasználói
szintű MS Office
(irodai alkalmazások),
büntetlen előélet és annak
igazolása, hogy nem áll
foglalkoztatástól való eltiltás
hatálya alatt, cselekvő
képesség, megbízást
az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti
jogviszonyban áll vagy
a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munka
körben kinevezhető, szgy-t
igazoló dokumentum
(pl.: munkáltatói igazolás
munkakör megnevezésével)
Előny: pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, oktatás
területén szerzett tapasztalat,
legalább 3–5 év szakmai
tapasztalat.
Elvárt kompetenciák:
jó szintű kommunikációs
készség, jó munkabíró
képesség, terhelhetőség.

ÁEI: 2016. augusztus 16.
A vezetői megbízás 2021.
augusztus 15-éig, határozott
időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. május 26.
Pehi: 2016. június 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
hiteles om, ön, motivációs
levél, büntetlen előéletet
igazoló okirat, tapasztalatok
igazolása, nyilatkozat arról,
hogy a pályázó hozzájárul
teljes pályázati anyagának
sokszorosításához,
továbbításához, nyilatkozat
arról, hogy a pályázó
hozzájárul személyes
adatainak pályázattal
összefüggő kezeléséhez,
tagintézmény-vezetésére
vonatkozó vpr.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
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szereplő azonosítószámmal
(KLIK/071/152-7/2016.),
valamint a beosztás
megnevezésével:
„Tagintézmény-vezető” ellátva
kell benyújtani, vagy
személyesen: Szilágyiné
Németh Sarolta, Fejér megye,
7000 Sárbogárd, Ady Endre
út 194–196.,
vagy elektronikus úton
sarolta.nemeth@klik.gov.hu
e-mail címen keresztül.
Pc: Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ
Sárbogárdi Tankerülete
7000 Sárbogárd,
Ady Endre út 194–196.
f: Fülöpné Nemes Ildikó
Tel.: (25) 508-751.
A pályázat további
megjelenésének ideje:
2016. március 25.

***
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A pályázatot meghirdető szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek
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Cibakháza Nagyközség
Önkormányzata
5462 Cibakháza,
Szabadság tér 5.

Nagyközségi
Önkormányzati Bölcsöde
Cibakháza,
5462 Cibakháza,
Petőfi u. 1.

A 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet 2. számú
mellékletének I. rész I/2.
B) pontjában meghatározott
képesítés, legalább öt év
felsőfokú végzettséget vagy
Lf: a bölcsőde szakmai
felsőfokú szakmai képesítést
munkájának koordinálása,
igénylő, a gyermekvédelem,
színvonalas szakmai
a szociális ellátás,
tevékenységek tervezése,
az egészségügyi ellátás,
szervezése (az intézmény által ill. a közoktatás területén
ellátott alapfeladat:
betöltött munkakörben
gyermekjóléti alapellátás,
szerzett szgy.
gyermekek napközbeni
Előny: hasonló területen,
ellátása, bölcsődeellátás),
intézményvezetői
az intézmény működését
munkakörben szerzett
érintő pályázati lehetőségek
tapasztalat, kiváló
figyelése, pályázatok
kapcsolatteremtő,
készítése, személyügyi és
kommunikációs és irányító
gazdasági feladatok ellátása.
készség, számítógép
felhasználó szintű ismerete,
helyismeret.

ÁEI: 2017. január 1.
A vezetői megbízás 2021.
december 31-éig, határozott
időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
Pbhi: 2016. szeptember 30.
Pehi: 2016. november 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók,
valamint a pótlékok
a 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet alapján
kerülnek megállapításra.
A pályázathoz csatolni kell:
hiteles om, b, amely igazolja,
hogy nem áll olyan
foglalkoztatástól eltiltás
hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé.
Részletes szakmai ön, amely
tartalmazza a szgy
meglétét is, vpr a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelésekkel,
nyilatkozat amely szerint
a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény
15. §-ának (8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok vele
szemben nem áll fenn,
nyilatkozat arról, hogy
a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez
hozzájárul, nyilatkozat arról,
hogy a pályázata elbírálásával
kapcsolatos napirendi pont
nyílt ülésen történő
tárgyalásához hozzájárul-e.
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A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
A pályázókat Cibakháza
Nagyközség
Önkormányzatának
bizottsága hallgatja meg és
Cibakháza Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete dönt.
A pályázat kiírója fenntartja
a jogot hogy a megfelelő
pályázó hiányában a pályázati
eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, vagy
személyesen
a polgármesternél,
munkaidőben.
Pc: Cibakháza Nagyközség
Önkormányzata
5462 Cibakháza,
Szabadság tér 5.
A pályázat további
megjelenésének helye, KIH
honlap,
2016. március 15.
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Pályázati felhívás pedagógus- és egyéb álláshely 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, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 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
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
KIH: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
Köznev. tv.: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
EMMI rendelet: a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok

TANÁR
A pályázatot meghirdető szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Fáy András
Református Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
2217 Gomba,
Iskola u. 2.

Fizika, vagy földrajz, vagy
matematika szakos tanár

Egyetemi vagy főiskolai v,
érvényes erkölcsi
bizonyítvány, magyar
állampolgárság, büntetlen
előélet, cselekvőképesség.

Az illetmény megállapítására
a Kjt., valamint a
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
Önéletrajzokat az alábbi
e-mail címre várjuk:
iskola@gomba.hu

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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A földművelésügyi miniszter pályázati felhívása köznevelési intézmény vezetői beosztásának ellátására
A földművelésügyi miniszter a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet a BATTHYÁNY LAJOS MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUMBAN
pedagógus-munkakörben igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az igazgató ellátja az intézmény alapító okiratában (megtalálható az intézmény honlapján) meghatározott
széles körű szakmai, pedagógiai, agrárgazdasági munka irányítását. Felel az intézmény szakszerű és törvényes
működéséért, a pedagógiai munkáért, az intézményi szabályzatok elkészítéséért, a nevelőtestület vezetéséért,
a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért
és ellenőrzéséért, a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért,
a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a gyermekvédelmi jelzőrendszernek
a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért, a nevelő- és oktatómunka egészséges és
biztonságos feltételeinek megteremtéséért, az iskolaszékkel, a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és
a diákönkormányzatokkal, szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért, a tanuló- és gyermekbaleset
megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, a pedagógusetika
normáinak betartásáért és betartatásáért. Vezeti a nevelőtestületet, ellenőrzi és irányítja a nevelő- és oktatómunkát,
a rendelkezésre álló költségvetés alapján biztosítja a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges
személyi és tárgyi feltételeket, irányítja a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát. Költségvetési szerv vezetőjeként
felel az intézmény tevékenységeinek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak megfelelő ellátásáért,
az intézmény gazdaságos és hatékony működéséért és gazdálkodásáért, valamint belső kontrollrendszeréért,
gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben foglalkoztatottak felett. Kapcsolatot tart a helyi
önkormányzattal, tankerülettel, helyi agrár érdekvédelmi szervezetekkel és gazdasági kamarákkal.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, amely egyetemi szintű vagy mesterfokozatú, a tantárgynak megfelelő szakos tanári szakképzettséget
vagy az intézményben folyó szakképzések irányának megfelelő egyetemi végzettséget és mérnök tanári
végzettséget jelent;
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
–	a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján pedagógus-szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői szakképzettség;
–	legalább ötéves, pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat;
–	a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás;
–	magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve
bevándorlási vagy letelepedési engedély;
–	büntetlen előélet.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
–	részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, az eddigi
szakmai munka részletes ismertetésével;
–	iskolai végzettséget, szakképzettséget és egyéb végzettséget igazoló iratok másolata;
–	a megpályázott intézmény vezetésére vonatkozó legalább ötéves program, a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelésekkel;
–	90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint
azt, hogy a pályázó nem áll a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges foglalkozás gyakorlásától való
eltiltás hatálya alatt;
–	amennyiben a szakmai gyakorlatát óraadói megbízás ellátásával igazolja, az arról szóló igazoló dokumentum
benyújtása szükséges;
–	nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja igazgatóvá történő megbízása esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget;
–	nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;
–	orvosi igazolás, amellyel a pályázó a magasabb vezetői beosztás ellátására alkalmas egészségügyi állapotát
igazolja.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 13.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dömötör Csaba, az Agrárszakképzési Főosztály vezetője
délelőtt 8 és 11 óra között nyújt a 06 (1) 795-1933-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a földművelésügyi miniszter címére történő megküldésével. (Földművelésügyi
Minisztérium, Budapest, Személyügyi és Igazgatási Főosztály, 1392 Budapest, Pf. 279. Az iskola nevét feltétlenül
jelölje meg.) Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIF/507/2016./pály.,
valamint a beosztás megnevezését: pedagógus-munkakörben igazgató.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőt követően megküldött, valamint a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelen,
melyről a pályázó értesítést kap. Az érvényes pályázattal rendelkezők az intézmény nevelőtestületének és
alkalmazotti közösségének pályázatokat véleményező értekezletére meghívást kapnak. Ezt követően a pályázókat
a földművelésügyi miniszter által létrehozott Bíráló Bizottság meghallgatja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 12.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
–	www.kozigallas.gov.hu internetes oldal – 2016. május 13.
–	kormányzati portál: www.kormany.hu – 2016. május 13.
–	az oktatási intézmény honlapja – 2016. május 13.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az alkalmazásról az oktatási miniszter egyetértését követően a földművelésügyi miniszter dönt. Az oktatásért
felelős miniszter az egyetértését csak jogszabálysértés esetén tagadhatja meg. A pályázatban csak a kiírás
feltételeinek mindenben megfelelő, határidőre beérkezett dokumentumokkal rendelkező pályázó vesz részt.
Hiánypótlásnak nincs helye. A pályázat elbírálásának határideje a Korm. rendelet 23. § (8) bekezdése alapján további
30 nappal meghosszabbításra kerül, ha az elbírálásra váró pályázatok száma a huszonötöt eléri. Az igazgató felett
a munkáltatói jogokat a földművelésügyi miniszter gyakorolja.
***
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A földművelésügyi miniszter a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet a BÁRCZAY JÁNOS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUMBAN
pedagógus-munkakörben igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3881 Abaújszántó, Kassai út 22–24.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az igazgató ellátja az intézmény alapító okiratában (megtalálható az intézmény honlapján) meghatározott
széles körű szakmai, pedagógiai, agrárgazdasági munka irányítását. Felel az intézmény szakszerű és törvényes
működéséért, a pedagógiai munkáért, az intézményi szabályzatok elkészítéséért, a nevelőtestület vezetéséért,
a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért
és ellenőrzéséért, a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért,
a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a gyermekvédelmi jelzőrendszernek
a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért, a nevelő- és oktatómunka egészséges és
biztonságos feltételeinek megteremtéséért, az iskolaszékkel, a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és
a diákönkormányzatokkal, szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért, a tanuló- és gyermekbaleset
megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, a pedagógusetika
normáinak betartásáért és betartatásáért. Vezeti a nevelőtestületet, ellenőrzi és irányítja a nevelő- és oktatómunkát,
a rendelkezésre álló költségvetés alapján biztosítja a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges
személyi és tárgyi feltételeket, irányítja a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát. Költségvetési szerv vezetőjeként
felel az intézmény tevékenységeinek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak megfelelő ellátásáért,
az intézmény gazdaságos és hatékony működéséért és gazdálkodásáért, valamint belső kontrollrendszeréért,
gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben foglalkoztatottak felett. Kapcsolatot tart a helyi
önkormányzattal, tankerülettel, helyi agrár érdekvédelmi szervezetekkel és gazdasági kamarákkal.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
–	egyetem, amely egyetemi szintű vagy mesterfokozatú, a tantárgynak megfelelő szakos tanári szakképzettséget
vagy az intézményben folyó szakképzések irányának megfelelő egyetemi végzettséget és mérnök tanári
végzettséget jelent;
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
–	a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján pedagógus-szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői szakképzettség;
–	legalább ötéves, pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat;
–	a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás;
–	magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve
bevándorlási vagy letelepedési engedély;
–	büntetlen előélet.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
–	részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, az eddigi
szakmai munka részletes ismertetésével;
–	iskolai végzettséget, szakképzettséget és egyéb végzettséget igazoló iratok másolata;
–	a megpályázott intézmény vezetésére vonatkozó legalább ötéves program, a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelésekkel;
–	90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint
azt, hogy a pályázó nem áll a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges foglalkozás gyakorlásától való
eltiltás hatálya alatt;
– amennyiben a szakmai gyakorlatát óraadói megbízás ellátásával igazolja, az arról szóló igazoló dokumentum
benyújtása szükséges;
–	nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja igazgatóvá történő megbízása esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget;
–	nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;
–	orvosi igazolás, amellyel a pályázó a magasabb vezetői beosztás ellátására alkalmas egészségügyi állapotát
igazolja.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 13.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dömötör Csaba, az Agrárszakképzési Főosztály vezetője
délelőtt 8 és 11 óra között nyújt a 06 (1) 795-1933-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a földművelésügyi miniszter címére történő megküldésével. (Földművelésügyi
Minisztérium, Személyügyi és Igazgatási Főosztály, 1392 Budapest, Pf. 279. Az iskola nevét feltétlenül jelölje
meg.) Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIF/507/2016.,
valamint a beosztás megnevezését: pedagógus-munkakörben igazgató .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőt követően megküldött, valamint a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelen,
melyről a pályázó értesítést kap. Az érvényes pályázattal rendelkezők az intézmény nevelőtestületének és
alkalmazotti közösségének pályázatokat véleményező értekezletére meghívást kapnak. Ezt követően a pályázókat
a földművelésügyi miniszter által létrehozott Bíráló Bizottság meghallgatja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 12.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
–	www.kozigallas.gov.hu internetes oldal – 2016. május 13.
–	kormányzati portál: www.kormany.hu – 2016. május 13.
–	az oktatási intézmény honlapja – 2016. május 13.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az alkalmazásról az oktatási miniszter egyetértését követően a földművelésügyi miniszter dönt. Az oktatásért
felelős miniszter az egyetértését csak jogszabálysértés esetén tagadhatja meg. A pályázatban csak a kiírás
feltételeinek mindenben megfelelő, határidőre beérkezett dokumentumokkal rendelkező pályázó vesz részt.
Hiánypótlásnak nincs helye. A pályázat elbírálásának határideje a Korm. rendelet 23. § (8) bekezdése alapján további
30 nappal meghosszabbításra kerül, ha az elbírálásra váró pályázatok száma a huszonötöt eléri. Az igazgató felett
a munkáltatói jogokat a földművelésügyi miniszter gyakorolja.
***
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A földművelésügyi miniszter a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet a BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLÁBAN
pedagógus-munkakörben igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6500 Baja, Szent Antal utca 96.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az igazgató ellátja az intézmény alapító okiratában (megtalálható az intézmény honlapján) meghatározott
széles körű szakmai, pedagógiai, agrárgazdasági munka irányítását. Felel az intézmény szakszerű és törvényes
működéséért, a pedagógiai munkáért, az intézményi szabályzatok elkészítéséért, a nevelőtestület vezetéséért,
a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért
és ellenőrzéséért, a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért,
a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a gyermekvédelmi jelzőrendszernek
a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért, a nevelő- és oktatómunka egészséges és
biztonságos feltételeinek megteremtéséért, az iskolaszékkel, a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és
a diákönkormányzatokkal, szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért, a tanuló- és gyermekbaleset
megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, a pedagógusetika
normáinak betartásáért és betartatásáért. Vezeti a nevelőtestületet, ellenőrzi és irányítja a nevelő- és oktatómunkát,
a rendelkezésre álló költségvetés alapján biztosítja a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges
személyi és tárgyi feltételeket, irányítja a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát. Költségvetési szerv vezetőjeként
felel az intézmény tevékenységeinek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak megfelelő ellátásáért,
az intézmény gazdaságos és hatékony működéséért és gazdálkodásáért, valamint belső kontrollrendszeréért,
gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben foglalkoztatottak felett. Kapcsolatot tart a helyi
önkormányzattal, tankerülettel, helyi agrár érdekvédelmi szervezetekkel és gazdasági kamarákkal.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
–	egyetem, amely egyetemi szintű vagy mesterfokozatú, a tantárgynak megfelelő szakos tanári szakképzettséget
vagy az intézményben folyó szakképzések irányának megfelelő egyetemi végzettséget és mérnök tanári
végzettséget jelent;
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
–	a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján pedagógus-szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői szakképzettség;
–	legalább ötéves, pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat;
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás;
–	magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve
bevándorlási vagy letelepedési engedély;
– büntetlen előélet.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
–	részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, az eddigi
szakmai munka részletes ismertetésével;
–	iskolai végzettséget, szakképzettséget és egyéb végzettséget igazoló iratok másolata;
–	a megpályázott intézmény vezetésére vonatkozó, legalább ötéves program, a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelésekkel;
–	90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint
azt, hogy a pályázó nem áll a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges foglalkozás gyakorlásától való
eltiltás hatálya alatt;
– amennyiben a szakmai gyakorlatát óraadói megbízás ellátásával igazolja, az arról szóló igazoló dokumentum
benyújtása szükséges;
–	nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja igazgatóvá történő megbízása esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget;
–	nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;
–	orvosi igazolás, amellyel a pályázó a magasabb vezetői beosztás ellátására alkalmas egészségügyi állapotát
igazolja.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 13.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dömötör Csaba, az Agrárszakképzési Főosztály vezetője
délelőtt 8 és 11 óra között nyújt a 06 (1) 795-1933-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a földművelésügyi miniszter címére történő megküldésével. (Földművelésügyi
Minisztérium, Személyügyi és Igazgatási Főosztály, 1392 Budapest, Pf. 279. Az iskola nevét feltétlenül jelölje
meg.) Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIF/507/2016,
valamint a beosztás megnevezését: pedagógus-munkakörben igazgató.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőt követően megküldött, valamint a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelen,
melyről a pályázó értesítést kap. Az érvényes pályázattal rendelkezők az intézmény nevelőtestületének és
alkalmazotti közösségének pályázatokat véleményező értekezletére meghívást kapnak. Ezt követően a pályázókat
a földművelésügyi miniszter által létrehozott Bíráló Bizottság meghallgatja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 12.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
–	www.kozigallas.gov.hu internetes oldal – 2016. május 13.
–	kormányzati portál: www.kormany.hu – 2016. május 13.
–	az oktatási intézmény honlapja – 2016. május 13.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az alkalmazásról az oktatási miniszter egyetértését követően a földművelésügyi miniszter dönt. Az oktatásért
felelős miniszter az egyetértését csak jogszabálysértés esetén tagadhatja meg. A pályázatban csak a kiírás
feltételeinek mindenben megfelelő, határidőre beérkezett dokumentumokkal rendelkező pályázó vesz részt.
Hiánypótlásnak nincs helye. A pályázat elbírálásának határideje a Korm. rendelet 23. § (8) bekezdése alapján további
30 nappal meghosszabbításra kerül, ha az elbírálásra váró pályázatok száma a huszonötöt eléri. Az igazgató felett
a munkáltatói jogokat a földművelésügyi miniszter gyakorolja.
***
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A földművelésügyi miniszter a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet a FÁY ANDRÁS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUMBAN
pedagógus-munkakörben igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2119 Pécel, Maglódi út 57.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az igazgató ellátja az intézmény alapító okiratában (megtalálható az intézmény honlapján) meghatározott
széles körű szakmai, pedagógiai, agrárgazdasági munka irányítását. Felel az intézmény szakszerű és törvényes
működéséért, a pedagógiai munkáért, az intézményi szabályzatok elkészítéséért, a nevelőtestület vezetéséért,
a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért
és ellenőrzéséért, a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért,
a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a gyermekvédelmi jelzőrendszernek
a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és
biztonságos feltételeinek megteremtéséért, az iskolaszékkel, a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és
a diákönkormányzatokkal, szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért, a tanuló- és gyermekbaleset
megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, a pedagógusetika
normáinak betartásáért és betartatásáért. Vezeti a nevelőtestületet, ellenőrzi és irányítja a nevelő- és oktatómunkát,
a rendelkezésre álló költségvetés alapján biztosítja a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges
személyi és tárgyi feltételeket, irányítja a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát. Költségvetési szerv vezetőjeként
felel az intézmény tevékenységeinek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak megfelelő ellátásáért,
az intézmény gazdaságos és hatékony működéséért és gazdálkodásáért, valamint belső kontrollrendszeréért,
gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben foglalkoztatottak felett. Kapcsolatot tart a helyi
önkormányzattal, tankerülettel, helyi agrár érdekvédelmi szervezetekkel és gazdasági kamarákkal.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
–	egyetem, amely egyetemi szintű vagy mesterfokozatú, a tantárgynak megfelelő szakos tanári szakképzettséget
vagy az intézményben folyó szakképzések irányának megfelelő egyetemi végzettséget és mérnök tanári
végzettséget jelent;
–	vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
–	a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján pedagógus-szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői szakképzettség;
–	legalább ötéves, pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat;
–	a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás;
–	magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve
bevándorlási vagy letelepedési engedély;
– büntetlen előélet.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
–	részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, az eddigi
szakmai munka részletes ismertetésével;
–	iskolai végzettséget, szakképzettséget és egyéb végzettséget igazoló iratok másolata;
–	a megpályázott intézmény vezetésére vonatkozó legalább ötéves program, a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelésekkel;
–	90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint
azt, hogy a pályázó nem áll a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges foglalkozás gyakorlásától való
eltiltás hatálya alatt;
–	amennyiben a szakmai gyakorlatát óraadói megbízás ellátásával igazolja, az arról szóló igazoló dokumentum
benyújtása szükséges;
–	nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja igazgatóvá történő megbízása esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget;
–	nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;
–	orvosi igazolás, amellyel a pályázó a magasabb vezetői beosztás ellátására alkalmas egészségügyi állapotát
igazolja.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 13.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dömötör Csaba, az Agrárszakképzési Főosztály vezetője
délelőtt 8 és 11 óra között nyújt a 06 (1) 795-1933-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a földművelésügyi miniszter címére történő megküldésével. (Földművelésügyi
Minisztérium, Budapest, Személyügyi és Igazgatási Főosztály, 1392 Budapest, Pf. 279. Az iskola nevét feltétlenül
jelölje meg.) Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIF/507/2016./
pály., valamint a beosztás megnevezését: pedagógus-munkakörben igazgató.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőt követően megküldött, valamint a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelen,
melyről a pályázó értesítést kap. Az érvényes pályázattal rendelkezők az intézmény nevelőtestületének és
alkalmazotti közösségének pályázatokat véleményező értekezletére meghívást kapnak. Ezt követően a pályázókat
a földművelésügyi miniszter által létrehozott Bíráló Bizottság meghallgatja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 12.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
–	www.kozigallas.gov.hu internetes oldal – 2016. május 13.
–	kormányzati portál: www.kormany.hu – 2016. május 13.
–	az oktatási intézmény honlapja – 2016. május 13.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az alkalmazásról az oktatási miniszter egyetértését követően a földművelésügyi miniszter dönt. Az oktatásért
felelős miniszter az egyetértését csak jogszabálysértés esetén tagadhatja meg. A pályázatban csak a kiírás
feltételeinek mindenben megfelelő, határidőre beérkezett dokumentumokkal rendelkező pályázó vesz részt.
Hiánypótlásnak nincs helye. A pályázat elbírálásának határideje a Korm. rendelet 23. § (8) bekezdése alapján további
30 nappal meghosszabbításra kerül, ha az elbírálásra váró pályázatok száma a huszonötöt eléri. Az igazgató felett
a munkáltatói jogokat a földművelésügyi miniszter gyakorolja.
***
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A földművelésügyi miniszter a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet a GALAMB JÓZSEF MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁBAN
pedagógus-munkakörben igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6900 Makó, Szép utca 2–4.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az igazgató ellátja az intézmény alapító okiratában (megtalálható az intézmény honlapján) meghatározott
széles körű szakmai, pedagógiai, agrárgazdasági munka irányítását. Felel az intézmény szakszerű és törvényes
működéséért, a pedagógiai munkáért, az intézményi szabályzatok elkészítéséért, a nevelőtestület vezetéséért,
a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért
és ellenőrzéséért, a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért,
a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a gyermekvédelmi jelzőrendszernek
a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért, a nevelő- és oktatómunka egészséges és
biztonságos feltételeinek megteremtéséért, az iskolaszékkel, a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és
a diákönkormányzatokkal, szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért, a tanuló- és gyermekbaleset
megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, a pedagógusetika
normáinak betartásáért és betartatásáért. Vezeti a nevelőtestületet, ellenőrzi és irányítja a nevelő- és oktatómunkát,
a rendelkezésre álló költségvetés alapján biztosítja a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges
személyi és tárgyi feltételeket, irányítja a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát. Költségvetési szerv vezetőjeként
felel az intézmény tevékenységeinek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak megfelelő ellátásáért,
az intézmény gazdaságos és hatékony működéséért és gazdálkodásáért, valamint belső kontrollrendszeréért,
gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben foglalkoztatottak felett. Kapcsolatot tart a helyi
önkormányzattal, tankerülettel, helyi agrár érdekvédelmi szervezetekkel és gazdasági kamarákkal.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
–	egyetem, amely egyetemi szintű vagy mesterfokozatú, a tantárgynak megfelelő szakos tanári szakképzettséget
vagy az intézményben folyó szakképzések irányának megfelelő egyetemi végzettséget és mérnök tanári
végzettséget jelent;
–	vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
–	a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján pedagógus-szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői szakképzettség;
–	legalább ötéves, pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat;
–	a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás;
–	magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve
bevándorlási vagy letelepedési engedély;
– büntetlen előélet.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
–	részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, az eddigi
szakmai munka részletes ismertetésével;
–	iskolai végzettséget, szakképzettséget és egyéb végzettséget igazoló iratok másolata;
–	a megpályázott intézmény vezetésére vonatkozó legalább ötéves program, a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelésekkel;
–	90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint
azt, hogy a pályázó nem áll a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges foglalkozás gyakorlásától való
eltiltás hatálya alatt;
–	amennyiben a szakmai gyakorlatát óraadói megbízás ellátásával igazolja, az arról szóló igazoló dokumentum
benyújtása szükséges;
–	nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja igazgatóvá történő megbízása esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget;
–	nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;
–	orvosi igazolás, amellyel a pályázó a magasabb vezetői beosztás ellátására alkalmas egészségügyi állapotát
igazolja.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 13.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dömötör Csaba, az Agrárszakképzési Főosztály vezetője
délelőtt 8 és 11 óra között nyújt a 06 (1) 795-1933-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a földművelésügyi miniszter címére történő megküldésével. (Földművelésügyi
Minisztérium, Budapest, Személyügyi és Igazgatási Főosztály, 1392 Budapest, Pf. 279. Az iskola nevét feltétlenül
jelölje meg.) Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIF/507/2016./pály.,
valamint a beosztás megnevezését: pedagógus-munkakörben igazgató.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőt követően megküldött, valamint a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelen, melyről
a pályázó értesítést kap. Az érvényes pályázattal rendelkezők az intézmény nevelőtestületének és alkalmazotti
közösségének pályázatokat véleményező értekezletére meghívást kapnak. Ezt követően a pályázókat a
földművelésügyi miniszter által létrehozott Bíráló Bizottság meghallgatja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 12.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
–	www.kozigallas.gov.hu internetes oldal – 2016. május 13.
– kormányzati portál: www.kormany.hu – 2016. május 13.
–	az oktatási intézmény honlapja – 2016. május 13.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az alkalmazásról az oktatási miniszter egyetértését követően a földművelésügyi miniszter dönt. Az oktatásért
felelős miniszter az egyetértését csak jogszabálysértés esetén tagadhatja meg. A pályázatban csak a kiírás
feltételeinek mindenben megfelelő, határidőre beérkezett dokumentumokkal rendelkező pályázó vesz részt.
Hiánypótlásnak nincs helye. A pályázat elbírálásának határideje a Korm. rendelet 23. § (8) bekezdése alapján további
30 nappal meghosszabbításra kerül, ha az elbírálásra váró pályázatok száma a huszonötöt eléri. Az igazgató felett
a munkáltatói jogokat a földművelésügyi miniszter gyakorolja.
***
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A földművelésügyi miniszter a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet a KOCSIS PÁL MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁBAN
pedagógus-munkakörben igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Szent Imre utca 9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az igazgató ellátja az intézmény alapító okiratában (megtalálható az intézmény honlapján) meghatározott
széles körű szakmai, pedagógiai, agrárgazdasági munka irányítását. Felel az intézmény szakszerű és törvényes
működéséért, a pedagógiai munkáért, az intézményi szabályzatok elkészítéséért, a nevelőtestület vezetéséért,
a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért
és ellenőrzéséért, a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért,
a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a gyermekvédelmi jelzőrendszernek
a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért, a nevelő- és oktatómunka egészséges és
biztonságos feltételeinek megteremtéséért, az iskolaszékkel, a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és
a diákönkormányzatokkal, szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért, a tanuló- és gyermekbaleset
megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, a pedagógusetika
normáinak betartásáért és betartatásáért. Vezeti a nevelőtestületet, ellenőrzi és irányítja a nevelő- és oktatómunkát,
a rendelkezésre álló költségvetés alapján biztosítja a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges
személyi és tárgyi feltételeket, irányítja a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát. Költségvetési szerv vezetőjeként
felel az intézmény tevékenységeinek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak megfelelő ellátásáért,
az intézmény gazdaságos és hatékony működéséért és gazdálkodásáért, valamint belső kontrollrendszeréért,
gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben foglalkoztatottak felett. Kapcsolatot tart a helyi
önkormányzattal, tankerülettel, helyi agrár érdekvédelmi szervezetekkel és gazdasági kamarákkal.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
–	egyetem, amely egyetemi szintű vagy mesterfokozatú, a tantárgynak megfelelő szakos tanári szakképzettséget
vagy az intézményben folyó szakképzések irányának megfelelő egyetemi végzettséget és mérnök tanári
végzettséget jelent; ,
–	vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
–	a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján pedagógus-szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői szakképzettség;
–	legalább ötéves, pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat;
–	a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás;
– magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve
bevándorlási vagy letelepedési engedély;
– büntetlen előélet.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
–	részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, az eddigi
szakmai munka részletes ismertetésével;
–	iskolai végzettséget, szakképzettséget és egyéb végzettséget igazoló iratok másolata;
–	a megpályázott intézmény vezetésére vonatkozó legalább ötéves program, a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelésekkel;
–	90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint
azt, hogy a pályázó nem áll a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges foglalkozás gyakorlásától való
eltiltás hatálya alatt;
–	amennyiben a szakmai gyakorlatát óraadói megbízás ellátásával igazolja, az arról szóló igazoló dokumentum
benyújtása szükséges;
–	nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja igazgatóvá történő megbízása esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget;
–	nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;
–	orvosi igazolás, amellyel a pályázó a magasabb vezetői beosztás ellátására alkalmas egészségügyi állapotát
igazolja.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 13.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dömötör Csaba, az Agrárszakképzési Főosztály vezetője
délelőtt 8 és 11 óra között nyújt a 06 (1) 795-1933-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
–	postai úton, a pályázatnak a földművelésügyi miniszter címére történő megküldésével. (Földművelésügyi
Minisztérium, Személyügyi és Igazgatási Főosztály, 1392 Budapest, Pf. 279. Az iskola nevét feltétlenül jelölje
meg.) Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIF/507/2016.,
valamint a beosztás megnevezését: pedagógus-munkakörben igazgató .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőt követően megküldött, valamint a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelen,
melyről a pályázó értesítést kap. Az érvényes pályázattal rendelkezők az intézmény nevelőtestületének és
alkalmazotti közösségének pályázatokat véleményező értekezletére meghívást kapnak. Ezt követően a pályázókat
a földművelésügyi miniszter által létrehozott Bíráló Bizottság meghallgatja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 12.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
–	www.kozigallas.gov.hu internetes oldal – 2016. május 13.
– kormányzati portál: www.kormany.hu – 2016. május 13.
–	az oktatási intézmény honlapja – 2016. május 13.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az alkalmazásról az oktatási miniszter egyetértését követően a földművelésügyi miniszter dönt. Az oktatásért
felelős miniszter az egyetértését csak jogszabálysértés esetén tagadhatja meg. A pályázatban csak a kiírás
feltételeinek mindenben megfelelő, határidőre beérkezett dokumentumokkal rendelkező pályázó vesz részt.
Hiánypótlásnak nincs helye. A pályázat elbírálásának határideje a Korm. rendelet 23. § (8) bekezdése alapján további
30 nappal meghosszabbításra kerül, ha az elbírálásra váró pályázatok száma a huszonötöt eléri. Az igazgató felett
a munkáltatói jogokat a földművelésügyi miniszter gyakorolja.
***
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A földművelésügyi miniszter a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet a KOZMA FERENC MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUMBAN
pedagógus-munkakörben igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Békés megye, 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 23.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az igazgató ellátja az intézmény alapító okiratában (megtalálható az intézmény honlapján) meghatározott
széles körű szakmai, pedagógiai, agrárgazdasági munka irányítását. Felel az intézmény szakszerű és törvényes
működéséért, a pedagógiai munkáért, az intézményi szabályzatok elkészítéséért, a nevelőtestület vezetéséért,
a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért
és ellenőrzéséért, a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért,
a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a gyermekvédelmi jelzőrendszernek
a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért, a nevelő- és oktatómunka egészséges és
biztonságos feltételeinek megteremtéséért, az iskolaszékkel, a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és
a diákönkormányzatokkal, szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért, a tanuló- és gyermekbaleset
megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, a pedagógusetika
normáinak betartásáért és betartatásáért. Vezeti a nevelőtestületet, ellenőrzi és irányítja a nevelő- és oktatómunkát,
a rendelkezésre álló költségvetés alapján biztosítja a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges
személyi és tárgyi feltételeket, irányítja a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát. Költségvetési szerv vezetőjeként
felel az intézmény tevékenységeinek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak megfelelő ellátásáért,
az intézmény gazdaságos és hatékony működéséért és gazdálkodásáért, valamint belső kontrollrendszeréért,
gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben foglalkoztatottak felett. Kapcsolatot tart a helyi
önkormányzattal, tankerülettel, helyi agrár érdekvédelmi szervezetekkel és gazdasági kamarákkal.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
–	egyetem, amely egyetemi szintű vagy mesterfokozatú, a tantárgynak megfelelő szakos tanári szakképzettséget
vagy az intézményben folyó szakképzések irányának megfelelő egyetemi végzettséget és mérnök tanári
végzettséget jelent;
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
–	a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján pedagógus-szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői szakképzettség;
–	legalább ötéves, pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat;
–	a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás;
–	magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve
bevándorlási vagy letelepedési engedély;
–	büntetlen előélet.

2500

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 9. szám

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
–	részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, az eddigi
szakmai munka részletes ismertetésével;
–	iskolai végzettséget, szakképzettséget és egyéb végzettséget igazoló iratok másolata;
–	a megpályázott intézmény vezetésére vonatkozó legalább ötéves program, a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelésekkel;
–	90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint
azt, hogy a pályázó nem áll a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges foglalkozás gyakorlásától való
eltiltás hatálya alatt;
–	amennyiben a szakmai gyakorlatát óraadói megbízás ellátásával igazolja, az arról szóló igazoló dokumentum
benyújtása szükséges;
–	nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja igazgatóvá történő megbízása esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget;
–	nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;
–	orvosi igazolás, amellyel a pályázó a magasabb vezetői beosztás ellátására alkalmas egészségügyi állapotát
igazolja.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 13.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dömötör Csaba, az Agrárszakképzési Főosztály vezetője
délelőtt 8 és 11 óra között nyújt a 06 (1) 795-1933-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
–	postai úton, a pályázatnak a földművelésügyi miniszter címére történő megküldésével. (Földművelésügyi
Minisztérium, Személyügyi és Igazgatási Főosztály, 1392 Budapest, Pf. 279. Az iskola nevét feltétlenül jelölje
meg.) Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIF/507/2016.,
valamint a beosztás megnevezését: pedagógus-munkakörben igazgató .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőt követően megküldött, valamint a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelen,
melyről a pályázó értesítést kap. Az érvényes pályázattal rendelkezők az intézmény nevelőtestületének és
alkalmazotti közösségének pályázatokat véleményező értekezletére meghívást kapnak. Ezt követően a pályázókat
a földművelésügyi miniszter által létrehozott Bíráló Bizottság meghallgatja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 12.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
–	www.kozigallas.gov.hu internetes oldal – 2016. május 13.
–	kormányzati portál: www.kormany.hu – 2016. május 13.
–	az oktatási intézmény honlapja – 2016. május 13.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az alkalmazásról az oktatási miniszter egyetértését követően a földművelésügyi miniszter dönt. Az oktatásért
felelős miniszter az egyetértését csak jogszabálysértés esetén tagadhatja meg. A pályázatban csak a kiírás
feltételeinek mindenben megfelelő, határidőre beérkezett dokumentumokkal rendelkező pályázó vesz részt.
Hiánypótlásnak nincs helye. A pályázat elbírálásának határideje a Korm. rendelet 23. § (8) bekezdése alapján további
30 nappal meghosszabbításra kerül, ha az elbírálásra váró pályázatok száma a huszonötöt eléri. Az igazgató felett
a munkáltatói jogokat a földművelésügyi miniszter gyakorolja.
***
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A földművelésügyi miniszter a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet a ROTH GYULA ERDÉSZETI, FAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUMBAN
pedagógus-munkakörben igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Szent György utca 9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az igazgató ellátja az intézmény alapító okiratában (megtalálható az intézmény honlapján) meghatározott
széles körű szakmai, pedagógiai, agrárgazdasági munka irányítását. Felel az intézmény szakszerű és törvényes
működéséért, a pedagógiai munkáért, az intézményi szabályzatok elkészítéséért, a nevelőtestület vezetéséért,
a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért
és ellenőrzéséért, a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért,
a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a gyermekvédelmi jelzőrendszernek
a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért, a nevelő- és oktatómunka egészséges és
biztonságos feltételeinek megteremtéséért, az iskolaszékkel, a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és
a diákönkormányzatokkal, szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért, a tanuló- és gyermekbaleset
megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, a pedagógusetika
normáinak betartásáért és betartatásáért. Vezeti a nevelőtestületet, ellenőrzi és irányítja a nevelő- és oktatómunkát,
a rendelkezésre álló költségvetés alapján biztosítja a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges
személyi és tárgyi feltételeket, irányítja a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát. Költségvetési szerv vezetőjeként
felel az intézmény tevékenységeinek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak megfelelő ellátásáért,
az intézmény gazdaságos és hatékony működéséért és gazdálkodásáért, valamint belső kontrollrendszeréért,
gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben foglalkoztatottak felett. Kapcsolatot tart a helyi
önkormányzattal, tankerülettel, helyi agrár érdekvédelmi szervezetekkel és gazdasági kamarákkal. Az intézmény
ellátja irányítószervi kijelölés alapján más, a fenntartóhoz tarozó iskolák gazdasági szervezeti feladatait.
A költségvetési szerv vezetőjeként felel a feladat ellátására vonatkozó megállapodásban foglaltak betartásáért.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
–	egyetem, amely egyetemi szintű vagy mesterfokozatú, a tantárgynak megfelelő szakos tanári szakképzettséget
vagy az intézményben folyó szakképzések irányának megfelelő egyetemi végzettséget és mérnök tanári
végzettséget jelent;
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
–	a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján pedagógus-szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői szakképzettség;
–	legalább ötéves, pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat;
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás;
–	magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve
bevándorlási vagy letelepedési engedély;
–	büntetlen előélet.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
–	részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, az eddigi
szakmai munka részletes ismertetésével;
– iskolai végzettséget, szakképzettséget és egyéb végzettséget igazoló iratok másolata;
–	a megpályázott intézmény vezetésére vonatkozó legalább ötéves program, a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelésekkel;
–	90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint
azt, hogy a pályázó nem áll a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges foglalkozás gyakorlásától való
eltiltás hatálya alatt;
–	amennyiben a szakmai gyakorlatát óraadói megbízás ellátásával igazolja, az arról szóló igazoló dokumentum
benyújtása szükséges;
–	nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja igazgatóvá történő megbízása esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget;
–	nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;
–	orvosi igazolás, amellyel a pályázó a magasabb vezetői beosztás ellátására alkalmas egészségügyi állapotát
igazolja.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 13.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dömötör Csaba, az Agrárszakképzési Főosztály vezetője
délelőtt 8 és 11 óra között nyújt a 06 (1) 795-1933-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
–	postai úton, a pályázatnak a földművelésügyi miniszter címére történő megküldésével. (Földművelésügyi
Minisztérium Budapest, Személyügyi és Igazgatási Főosztály, 1392 Budapest, Pf. 279. Az iskola nevét feltétlenül
jelölje meg.) Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIF/507/2016./
pály., valamint a beosztás megnevezését: pedagógus munkakörben igazgató.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőt követően megküldött, valamint a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelen,
melyről a pályázó értesítést kap. Az érvényes pályázattal rendelkezők az intézmény nevelőtestületének és
alkalmazotti közösségének pályázatokat véleményező értekezletére meghívást kapnak. Ezt követően a pályázókat
a földművelésügyi miniszter által létrehozott Bíráló Bizottság meghallgatja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 12.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
–	www.kozigallas.gov.hu internetes oldal – 2016. május 13.
– kormányzati portál: www.kormany.hu – 2016. május 13.
–	az oktatási intézmény honlapja – 2016. május 13.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az alkalmazásról az oktatási miniszter egyetértését követően a földművelésügyi miniszter dönt. Az oktatásért
felelős miniszter az egyetértését csak jogszabálysértés esetén tagadhatja meg. A pályázatban csak a kiírás
feltételeinek mindenben megfelelő, határidőre beérkezett dokumentumokkal rendelkező pályázó vesz részt.
Hiánypótlásnak nincs helye. A pályázat elbírálásának határideje a Korm. rendelet 23. § (8) bekezdése alapján további
30 nappal meghosszabbításra kerül, ha az elbírálásra váró pályázatok száma a huszonötöt eléri. Az igazgató felett
a munkáltatói jogokat a földművelésügyi miniszter gyakorolja.
***
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A földművelésügyi miniszter a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet a TOKAJI MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUMBAN
pedagógus-munkakörben igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3910 Tokaj, Tarcali út 52.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az igazgató ellátja az intézmény alapító okiratában (megtalálható az intézmény honlapján) meghatározott
széles körű szakmai, pedagógiai, agrárgazdasági munka irányítását. Felel az intézmény szakszerű és törvényes
működéséért, a pedagógiai munkáért, az intézményi szabályzatok elkészítéséért, a nevelőtestület vezetéséért,
a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért
és ellenőrzéséért, a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért,
a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a gyermekvédelmi jelzőrendszernek
a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért, a nevelő- és oktatómunka egészséges és
biztonságos feltételeinek megteremtéséért, az iskolaszékkel, a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és
a diákönkormányzatokkal, szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért, a tanuló- és gyermekbaleset
megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, a pedagógusetika
normáinak betartásáért és betartatásáért. Vezeti a nevelőtestületet, ellenőrzi és irányítja a nevelő- és oktatómunkát,
a rendelkezésre álló költségvetés alapján biztosítja a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges
személyi és tárgyi feltételeket, irányítja a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát. Költségvetési szerv vezetőjeként
felel az intézmény tevékenységeinek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak megfelelő ellátásáért,
az intézmény gazdaságos és hatékony működéséért és gazdálkodásáért, valamint belső kontrollrendszeréért,
gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben foglalkoztatottak felett. Kapcsolatot tart a helyi
önkormányzattal, tankerülettel, helyi agrár érdekvédelmi szervezetekkel és gazdasági kamarákkal.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, amely egyetemi szintű vagy mesterfokozatú, a tantárgynak megfelelő szakos tanári szakképzettséget
vagy az intézményben folyó szakképzések irányának megfelelő egyetemi végzettséget és mérnök tanári
végzettséget jelent;
–	vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
–	a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján pedagógus-szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői szakképzettség;
–	legalább ötéves, pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat;
–	a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás;
–	magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve
bevándorlási vagy letelepedési engedély;
–	büntetlen előélet.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
–	részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, az eddigi
szakmai munka részletes ismertetésével;
–	iskolai végzettséget, szakképzettséget és egyéb végzettséget igazoló iratok másolata;
–	a megpályázott intézmény vezetésére vonatkozó legalább ötéves program, a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelésekkel;
–	90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint
azt, hogy a pályázó nem áll a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges foglalkozás gyakorlásától való
eltiltás hatálya alatt;
–	amennyiben a szakmai gyakorlatát óraadói megbízás ellátásával igazolja, az arról szóló igazoló dokumentum
benyújtása szükséges;
–	nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja igazgatóvá történő megbízása esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget;
–	nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;
–	orvosi igazolás, amellyel a pályázó a magasabb vezetői beosztás ellátására alkalmas egészségügyi állapotát
igazolja.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 13.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dömötör Csaba, az Agrárszakképzési Főosztály vezetője
délelőtt 8 és 11 óra között nyújt a 06 (1) 795-1933-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
–	postai úton, a pályázatnak a földművelésügyi miniszter címére történő megküldésével. (Földművelésügyi
Minisztérium, Személyügyi és Igazgatási Főosztály, 1392 Budapest, Pf. 279. Az iskola nevét feltétlenül jelölje
meg). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIF/507/2016.,
valamint a beosztás megnevezését: pedagógus-munkakörben igazgató.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőt követően megküldött, valamint a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelen,
melyről a pályázó értesítést kap. Az érvényes pályázattal rendelkezők az intézmény nevelőtestületének és
alkalmazotti közösségének pályázatokat véleményező értekezletére meghívást kapnak. Ezt követően a pályázókat
a földművelésügyi miniszter által létrehozott Bíráló Bizottság meghallgatja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 12.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
–	www.kozigallas.gov.hu internetes oldal – 2016. május 13.
– kormányzati portál: www.kormany.hu – 2016. május 13.
–	az oktatási intézmény honlapja – 2016. május 13.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az alkalmazásról az oktatási miniszter egyetértését követően a földművelésügyi miniszter dönt. Az oktatásért
felelős miniszter az egyetértését csak jogszabálysértés esetén tagadhatja meg. A pályázatban csak a kiírás
feltételeinek mindenben megfelelő, határidőre beérkezett dokumentumokkal rendelkező pályázó vesz részt.
Hiánypótlásnak nincs helye. A pályázat elbírálásának határideje a Korm. rendelet 23. § (8) bekezdése alapján további
30 nappal meghosszabbításra kerül, ha az elbírálásra váró pályázatok száma a huszonötöt eléri. Az igazgató felett
a munkáltatói jogokat a földművelésügyi miniszter gyakorolja.
***
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A földművelésügyi miniszter a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet a TÖRÖK JÁNOS MEZŐGAZDASÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁBAN
pedagógus-munkakörben igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az igazgató ellátja az intézmény alapító okiratában (megtalálható az intézmény honlapján) meghatározott
széles körű szakmai, pedagógiai, agrárgazdasági munka irányítását. Felel az intézmény szakszerű és törvényes
működéséért, a pedagógiai munkáért, az intézményi szabályzatok elkészítéséért, a nevelőtestület vezetéséért,
a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért
és ellenőrzéséért, a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért,
a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a gyermekvédelmi jelzőrendszernek
a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért, a nevelő- és oktatómunka egészséges és
biztonságos feltételeinek megteremtéséért, az iskolaszékkel, a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és
a diákönkormányzatokkal, szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért, a tanuló- és gyermekbaleset
megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, a pedagógusetika
normáinak betartásáért és betartatásáért. Vezeti a nevelőtestületet, ellenőrzi és irányítja a nevelő- és oktatómunkát,
a rendelkezésre álló költségvetés alapján biztosítja a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges
személyi és tárgyi feltételeket, irányítja a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát. Költségvetési szerv vezetőjeként
felel az intézmény tevékenységeinek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak megfelelő ellátásáért,
az intézmény gazdaságos és hatékony működéséért és gazdálkodásáért, valamint belső kontrollrendszeréért,
gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben foglalkoztatottak felett. Kapcsolatot tart a helyi
önkormányzattal, tankerülettel, helyi agrár érdekvédelmi szervezetekkel és gazdasági kamarákkal.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, amely egyetemi szintű vagy mesterfokozatú, a tantárgynak megfelelő szakos tanári szakképzettséget
vagy az intézményben folyó szakképzések irányának megfelelő egyetemi végzettséget és mérnök tanári
végzettséget jelent;
–	vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
–	a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján pedagógus-szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői szakképzettség;
– legalább ötéves, pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat;
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás;
–	magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve
bevándorlási vagy letelepedési engedély;
– büntetlen előélet.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
–	részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, az eddigi
szakmai munka részletes ismertetésével;
–	iskolai végzettséget, szakképzettséget és egyéb végzettséget igazoló iratok másolata;
–	a megpályázott intézmény vezetésére vonatkozó legalább ötéves program, a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelésekkel;
–	90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint
azt, hogy a pályázó nem áll a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges foglalkozás gyakorlásától való
eltiltás hatálya alatt;
–	amennyiben a szakmai gyakorlatát óraadói megbízás ellátásával igazolja, az arról szóló igazoló dokumentum
benyújtása szükséges;
–	nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja igazgatóvá történő megbízása esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget;
–	nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;
–	orvosi igazolás, amellyel a pályázó a magasabb vezetői beosztás ellátására alkalmas egészségügyi állapotát
igazolja.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 13.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dömötör Csaba, az Agrárszakképzési Főosztály vezetője
délelőtt 8 és 11 óra között nyújt a 06 (1) 795-1933-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
–	postai úton, a pályázatnak a földművelésügyi miniszter címére történő megküldésével. (Földművelésügyi
Minisztérium, Személyügyi és Igazgatási Főosztály, 1392 Budapest, Pf. 279. Az iskola nevét feltétlenül jelölje
meg.) Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIF/507/2016.,
valamint a beosztás megnevezését: pedagógus-munkakörben igazgató.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőt követően megküldött, valamint a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelen,
melyről a pályázó értesítést kap. Az érvényes pályázattal rendelkezők az intézmény nevelőtestületének és
alkalmazotti közösségének pályázatokat véleményező értekezletére meghívást kapnak. Ezt követően a pályázókat
a földművelésügyi miniszter által létrehozott Bíráló Bizottság meghallgatja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 12.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
–	www.kozigallas.gov.hu internetes oldal – 2016. május 13.
–	kormányzati portál: www.kormany.hu – 2016. május 13.
–	az oktatási intézmény honlapja – 2016. május 13.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az alkalmazásról az oktatási miniszter egyetértését követően a földművelésügyi miniszter dönt. Az oktatásért
felelős miniszter az egyetértését csak jogszabálysértés esetén tagadhatja meg. A pályázatban csak a kiírás
feltételeinek mindenben megfelelő, határidőre beérkezett dokumentumokkal rendelkező pályázó vesz részt.
Hiánypótlásnak nincs helye. A pályázat elbírálásának határideje a Korm. rendelet 23. § (8) bekezdése alapján további
30 nappal meghosszabbításra kerül, ha az elbírálásra váró pályázatok száma a huszonötöt eléri. Az igazgató felett
a munkáltatói jogokat a földművelésügyi miniszter gyakorolja.
***

2507

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 9. szám

A földművelésügyi miniszter a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet a VERES PÉTER MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUMBAN
pedagógus-munkakörben igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9028 Győr, Régi Veszprémi út 1–3.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az igazgató ellátja az intézmény alapító okiratában (megtalálható az intézmény honlapján) meghatározott
széles körű szakmai, pedagógiai, agrárgazdasági munka irányítását. Felel az intézmény szakszerű és törvényes
működéséért, a pedagógiai munkáért, az intézményi szabályzatok elkészítéséért, a nevelőtestület vezetéséért,
a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért
és ellenőrzéséért, a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért,
a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a gyermekvédelmi jelzőrendszernek
a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért, a nevelő- és oktatómunka egészséges és
biztonságos feltételeinek megteremtéséért, az iskolaszékkel, a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és
a diákönkormányzatokkal, szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért, a tanuló- és gyermekbaleset
megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, a pedagógusetika
normáinak betartásáért és betartatásáért. Vezeti a nevelőtestületet, ellenőrzi és irányítja a nevelő- és oktatómunkát,
a rendelkezésre álló költségvetés alapján biztosítja a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges
személyi és tárgyi feltételeket, irányítja a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát. Költségvetési szerv vezetőjeként
felel az intézmény tevékenységeinek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak megfelelő ellátásáért,
az intézmény gazdaságos és hatékony működéséért és gazdálkodásáért, valamint belső kontrollrendszeréért,
gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben foglalkoztatottak felett. Kapcsolatot tart a helyi
önkormányzattal, tankerülettel, helyi agrár érdekvédelmi szervezetekkel és gazdasági kamarákkal.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
–	egyetem, amely egyetemi szintű vagy mesterfokozatú, a tantárgynak megfelelő szakos tanári szakképzettséget
vagy az intézményben folyó szakképzések irányának megfelelő egyetemi végzettséget és mérnök tanári
végzettséget jelent;
–	vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
–	a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján pedagógus-szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői szakképzettség;
–	legalább ötéves, pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat;
–	a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás;
– magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve
bevándorlási vagy letelepedési engedély;
–	büntetlen előélet.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
–	részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, az eddigi
szakmai munka részletes ismertetésével;
–	iskolai végzettséget, szakképzettséget és egyéb végzettséget igazoló iratok másolata;
–	a megpályázott intézmény vezetésére vonatkozó legalább ötéves program, a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelésekkel;
–	90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint
azt, hogy a pályázó nem áll a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges foglalkozás gyakorlásától való
eltiltás hatálya alatt;
–	amennyiben a szakmai gyakorlatát óraadói megbízás ellátásával igazolja, az arról szóló igazoló dokumentum
benyújtása szükséges;
–	nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja igazgatóvá történő megbízása esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget;
–	nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;
–	orvosi igazolás, amellyel a pályázó a magasabb vezetői beosztás ellátására alkalmas egészségügyi állapotát
igazolja.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 13.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dömötör Csaba, az Agrárszakképzési Főosztály vezetője
délelőtt 8 és 11 óra között nyújt a 06 (1) 795-1933-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
–	postai úton, a pályázatnak a földművelésügyi miniszter címére történő megküldésével. (Földművelésügyi
Minisztérium, Budapest, Személyügyi és Igazgatási Főosztály, 1392 Budapest, Pf. 279. Az iskola nevét feltétlenül
jelölje meg.) Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIF/507/2016./pály.,
valamint a beosztás megnevezését: pedagógus-munkakörben igazgató.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőt követően megküldött, valamint a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelen,
melyről a pályázó értesítést kap. Az érvényes pályázattal rendelkezők az intézmény nevelőtestületének és
alkalmazotti közösségének pályázatokat véleményező értekezletére meghívást kapnak. Ezt követően a pályázókat
a földművelésügyi miniszter által létrehozott Bíráló Bizottság meghallgatja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 12.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
–	www.kozigallas.gov.hu internetes oldal – 2016. május 13.
–	kormányzati portál: www.kormany.hu – 2016. május 13.
–	az oktatási intézmény honlapja – 2016. május 13.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az alkalmazásról az oktatási miniszter egyetértését követően a földművelésügyi miniszter dönt. Az oktatásért
felelős miniszter az egyetértését csak jogszabálysértés esetén tagadhatja meg. A pályázatban csak a kiírás
feltételeinek mindenben megfelelő, határidőre beérkezett dokumentumokkal rendelkező pályázó vesz részt.
Hiánypótlásnak nincs helye. A pályázat elbírálásának határideje a Korm. rendelet 23. § (8) bekezdése alapján további
30 nappal meghosszabbításra kerül, ha az elbírálásra váró pályázatok száma a huszonötöt eléri. Az igazgató felett
a munkáltatói jogokat a földművelésügyi miniszter gyakorolja.
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Ösztöndíj és versenyfelhívások

Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 2016/2017. tanévre

I.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi
versenyek
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny

II.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott
tanulmányi versenyek
Országos általános iskolai nemzetiségi tanulmányi versenyek a 7. és a 8. évfolyamos tanulók
számára
Országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyek

III.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által anyagilag támogatott tanulmányi versenyek
„Szép Magyar Beszéd” verseny az 5–8. évfolyamos
(11–14 éves korú) tanulók számára
Felhívás a „Szép Magyar Beszéd” verseny
2017. évi megrendezésére
„Édes anyanyelvünk” nyelvhasználati verseny országos, kárpát-medencei döntője
a középfokú iskolák tanulói számára
Sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi versenyei
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I. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyek

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint az Oktatási Hivatal közösen meghirdeti az Országos Középiskolai
Tanulmányi Verseny (továbbiakban OKTV) részvételi feltételeit, követelményeit, a lebonyolítás rendjét és időpontjait.
1.

Általános tudnivalók

1.1. A versenyben való részvétel feltételei
Az OKTV-re azok a tanulók jelentkezhetnek, akik:
a) valamely magyarországi középiskolában tanulói vagy vendégtanulói jogviszonnyal rendelkeznek, továbbá
b) nappali rendszerű képzésben vesznek részt, valamint
c) a versenykiírás tanévében az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró
évfolyam vagy az azt közvetlenül megelőző évfolyam tanulói, és a középiskolában
ca) az iskola helyi tantervében rögzítettek szerint önálló tantárgyként vagy más tantárgyba beépítve tanulták/
tanulják az adott tantárgyat, vagy a jelentkezési határidő előtt sikeres osztályozó vizsgát tettek az adott
tantárgy legalább egy évfolyamának tananyagából, és
cb) az adott tantárgyból tanulmányaik befejeztével magyar rendszerű érettségi vizsgát tehetnek, illetve már
sikeres előrehozott érettségi vizsgát tettek.
Az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyamot kettővel megelőző
középiskolai évfolyam tanulói közül az OKTV-re az a) és b) pontoknak megfelelő azon tanulók jelentkezhetnek, akik
a jelentkezési határidő előtt
– sikeres előrehozott érettségi vizsgát tettek az adott tantárgyból vagy
– a középiskolai bizonyítványba bejegyzett osztályzattal igazolják, hogy az adott tantárgy helyi tantervi
követelményeit teljesítették a középiskolai szakaszt lezáró évfolyamot kettővel megelőző középiskolai évfolyam
tananyagával bezárólag.
Az első fordulóból továbbjutott ezen versenyzők számára két példányban el kell készíteni a 2. sz. mellékletként
közzétett, az iskola igazgatója által hitelesített igazolást. Az egyik példányt a versenyző iskolájában kell megőrizni
a tanév utolsó napjáig, a másik példányt a versenyzőnek a következő fordulóban be kell mutatnia és át kell adnia az
Oktatási Hivatal képviselőjének.
A tanulói jogviszonyát szüneteltető tanuló nem vehet részt az OKTV-n.
A tanulók – a versenyidőpontok és a kategóriák figyelembevételével – tetszőleges számú tantárgy versenyére
jelentkezhetnek.
Az élő idegen nyelvek versenyén – a szlovén nemzetiségi nyelv kivételével – nem indulhatnak azok a tanulók,
a) akiknek az érintett nyelv anyanyelvük vagy legalább egyik szülőjük beszélt anyanyelve,
b) akik a 12. életévük betöltése után – a versenyben való részvétel tanévével bezárólag – összesen legalább egy
évet töltöttek az adott nyelvterületen,
c) akik a 12. életévük betöltése után legalább egy tanéven át folytattak iskolai tanulmányokat az adott
nyelvterületen,
d) akik a 12. életévük betöltése után az adott nyelvet legalább egy tanéven keresztül olyan – külföldi,
Magyarországon működő külföldi vagy külföldi rendszerű – iskolában tanulták, amelynek tanítási nyelve
az érintett nyelv.
A fenti szabályozás alá vont élő idegen nyelvi versenyekre jelentkező tanulóknak – nem nagykorú tanuló esetén
a szülővel (gondviselővel) közösen – a 4. sz. mellékletként közzétett nyilatkozat kitöltésével és aláírásával kell
igazolnia azt, hogy a részvételi feltételeknek megfelel. A nyilatkozatot két példányban kell elkészíteni. Az egyik
példányt a versenyző iskolájában kell megőrizni a tanév utolsó napjáig, a másik példányt az első fordulóból
továbbjutott versenyzőnek a következő fordulóban be kell mutatnia és át kell adnia az Oktatási Hivatal
képviselőjének.
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Az egyéb feltételeket, kategóriákat, tantárgyi specialitásokat a versenykiírás tantárgyi fejezetei tartalmazzák.
A verseny feltételei minden induló számára azonosak. A sajátos nevelési igényű tanulók jelentkezési szándéka
esetén a versenyző részvételi lehetőségét, versenyzésének körülményeit az iskola igazgatója a jelentkezés előtt
egyezteti az Oktatási Hivatallal, sajátos versenyzési feltételeket csak az Oktatási Hivatal engedélyezhet. Ennek
során kizárólag olyan sajátos versenyzési feltételek engedélyezhetők, amelyek esetében a versenyanyag tartalmi
követelményei nem változnak.
1.2. A jelentkezés módja
A tanulóknak minden versenyre abban a középiskolában kell jelentkezniük, amellyel az adott tantárgy
vonatkozásában a tanulói vagy vendégtanulói jogviszonyuk fennáll. A vendégtanulói jogviszony megszűnte után
a tanuló saját iskolájában jelentkezhet a versenyre abból a tárgyból is, amelyre korábbi vendégtanulói jogviszonya
alapján vált jogosulttá. A jelentkezést az iskola igazgatójához kell benyújtani (jelentkezési lap: 1. sz. melléklet)
a filozófia tárgy kivételével 2016. szeptember 23-áig. A filozófia verseny jelentkezési határidejét, szabályait az adott
tantárgyi fejezet tartalmazza.
A versenyzők jelentkeztetésére, a verseny lebonyolításához szükséges adataik rögzítésére, kezelésére és
közvetítésére az OKTV adminisztrációs rendszerében (az Oktatási Hivatal által az iskolák rendelkezésére bocsátott
ADAFOR nevű számítógépes program OKTV alrendszerében) kerül sor. A jelentkezéseket az iskola igazgatójának
vagy a megbízottjának az OKTV adminisztrációs rendszerének (ADAFOR) iskolai programja segítségével kell
rögzítenie, és azon 2016. szeptember 30-áig kell továbbítania az Oktatási Hivatalba, ahol az OKTV adminisztrációs
rendszer (ADAFOR) központi programja regisztrálja azokat. A 2016. szeptember 30-ai határidő után az Oktatási
Hivatal nem fogad további jelentkezéseket! A jelentkezési feltételeknek való megfelelés ellenőrzése valamint
a megfelelő kategóriába történő besorolás az igazgató feladata és felelőssége. Az iskola igazgatója a jelentkezés
után hitelesíti a 2. sz. mellékletként közzétett igazolást. Az igazolást két példányban kell elkészíteni. Az egyik példányt
a versenyző iskolájában kell megőrizni a tanév utolsó napjáig, a másik példányt az első fordulóból továbbjutott
versenyzőnek a következő fordulóban be kell mutatnia és át kell adnia az Oktatási Hivatal képviselőjének.
Amennyiben a fentiekben előírt igazolások, nyilatkozatok bármelyikében valótlan adatok szerepelnek, a versenyző
a versenyből kizárásra kerül.
Az iskolai adatszolgáltatást egyben a versenyfeladatok megrendelésének kell tekinteni.
Az OKTV-n részt vevő középiskolai tanulók a jelentkezéssel kinyilvánítják, hogy elfogadják a versenykiírás
előírásait, hozzájárulnak a verseny lebonyolításához szükséges személyes adataiknak a szervezők általi kezeléséhez
(adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-62153/2013), valamint, hogy tudomásul veszik a versenybizottság szakmai
döntéseit.
A középiskola saját pedagógiai programja szerint biztosítja a tanulók részvételi lehetőségét az OKTV-n azokból
a tantárgyakból, amelyekből a tanuló a versenykiírás szerint jogosult a versenyre jelentkezni.
1.3. A versenyek szervezésének általános elvei
A versenyrészek a következők lehetnek: szóbeli, írásbeli, gyakorlati.
a) Az írásbeli versenyrészre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a gyakorlati vizsgára, amennyiben
a versenyfeladat megoldását valamilyen rögzített módon, s a verseny befejezését követően, a szaktanár által
javítható formában kell elkészíteni (pl. rajz, rögzített média anyag, adatfájlok).
b) A szóbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a gyakorlati vizsgára, amennyiben a vizsgafeladatot
egyszeri alkalommal kell bemutatni, előadni és ennek alapján kell a vizsgázó teljesítményét értékelni (pl. színpadi
előadás).
Az OKTV szakmai tartalma alapvetően a Nemzeti alaptantervre, valamint az érettségi vizsga általános és részletes
vizsgakövetelményeire épül, de azon túlmutató követelményeket is magában foglalhat, amelyeket közzé kell tenni
a versenykiírás adott tantárgyi fejezeteiben.
A versenyek az aktuális versenykiírásban foglaltak szerint – az idegen nyelvi és a nemzetiségi versenyek kivételével –
magyar nyelven zajlanak.
Az OKTV versenyrészei nem nyilvánosak, kivéve, ha egy tantárgyi fejezet kifejezetten másként rendelkezik.
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Az OKTV-t az Oktatási Hivatal szervezi. Az egyes versenyek lebonyolításában közreműködnek a szakmai irányítást
végző tantárgyi versenybizottságok (a továbbiakban: versenybizottságok). A versenyekkel kapcsolatos szakmai
döntéseket a versenybizottságok hozzák.
1.4. Az OKTV versenybizottságai
Az OKTV szakmai irányítását és felügyeletét a tantárgyanként, illetve szükség esetén kategóriánként az elnökből,
az ügyvezető elnökből és legalább még egy tagból álló versenybizottságok látják el. A versenybizottságok
működtetéséről az Oktatási Hivatal gondoskodik.
A versenybizottság szakmai munkáját az elnök irányítja. A versenybizottság elnökét – az Oktatási Hivatal javaslata
alapján – az oktatásért felelős miniszter kéri fel egy tanévre. A versenybizottság elnöke felelős a versenybizottság
szakmai munkájáért, a feladatlapok, a központi javítási-értékelési útmutatók, a szóbeli feladatsorok versenykiírásnak
megfelelő tartalmáért, továbbá a versenybizottsági döntések szakszerű meghozataláért.
A versenybizottság szervezeti irányítását, a szakmai munka szervezését az ügyvezető elnök végzi. A verseny
bizottság ügyvezető elnökét az Oktatási Hivatal vezetője kéri fel és bízza meg egy tanévre. A versenybizottság
ügyvezető elnökének feladatait az Oktatási Hivatal határozza meg.
A versenybizottságok tagjait az elnök és az ügyvezető elnök közös javaslatának mérlegelése után az Oktatási
Hivatal vezetője kéri fel és bízza meg egy tanévre. A versenybizottsági munkába – az Oktatási Hivatal előzetes
egyetértésével – meghatározott feladatok elvégzésére további közreműködő szakemberek vonhatók be.
A versenyek szervezésében és lebonyolításában közreműködnek:
– biológia verseny esetében az Arany János Általános Iskola és Gimnázium,
– dráma verseny esetében a Magyar Drámapedagógiai Társaság és a Petőfi Irodalmi Múzeum,
– fizika verseny esetében az ELTE Természettudományi Karának Anyagfizikai Tanszéke és a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karának Fizika Tanszéke,
– informatika verseny esetében a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság és az ELTE Informatikai Kara,
– kémia verseny esetében az ELTE Természettudományi Karának Kémiai Intézete,
– mozgóképkultúra és médiaismeret verseny esetében a Vizuális Világ Alapítvány,
– művészettörténet verseny esetében az ELTE Bölcsészettudományi Karának Művészettörténeti Intézete, a Magyar
Rajztanárok Országos Egyesülete és a Magyar Nemzeti Galéria,
– orosz nyelv verseny esetében az Orosz Kulturális Központ,
– vizuális kultúra verseny esetében a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete és a Budai Rajziskola,
– az angol nyelv, biológia, filozófia, fizika, földrajz, francia nyelv, informatika, kémia, latin nyelv, magyar irodalom,
magyar nyelv, matematika, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv, történelem versenyek esetén
az ELTE Eötvös József Collegium szabad kapacitásának függvényében ingyenes elhelyezést biztosít a döntő előtti
éjszakára a versenyek döntősei és szükség esetén tanulónként legfeljebb egy fő kísérő számára,
– a biológia, fizika, földrajz, informatika, kémia, matematika versenyek esetén az ELTE Bolyai Kollégiuma szabad
kapacitásának függvényében ingyenes elhelyezést biztosít a döntő előtti éjszakára a versenyek döntősei és
szükség esetén tanulónként legfeljebb egy fő kísérő számára.
A versenybizottság elnöke, ügyvezető elnöke és tagjai nem vehetnek részt azon fordulók versenyfeladatainak
összeállításában és a versenyzők teljesítményeinek értékelésében, amelyekben közeli hozzátartozójuk vagy
az általuk tanított tanulók is versenyeznek. A versenybizottságok elnökét, ügyvezető elnökét, tagjait és
a közreműködőket a feladatok és a központi javítási-értékelési útmutatók tartalmára, a versenyzők teljesítményének
értékelésére vonatkozóan, és a versenybizottság döntéseinek meghozatalával kapcsolatban titoktartási
kötelezettség terheli.
A versenyekhez kapcsolódó közérdekű információkat kizárólag az Oktatási Hivatal hozhatja nyilvánosságra.
1.5. Az OKTV fordulói
A versenyek – a versenykiírás tantárgyi fejezeteiben foglaltak szerint – 2 vagy 3 fordulósak, és egy, két, illetve három
kategóriában zajlanak. A kategóriák meghatározását a versenykiírás tantárgyi fejezetei tartalmazzák. A versenyek
egyes fordulói – kivéve a mozgóképkultúra és médiaismeret verseny második (döntő) fordulóját – kategóriánként
legfeljebb 1 naposak. A mozgóképkultúra és médiaismeret második (döntő) fordulója két napos.
Egy-egy forduló írásbeli, szóbeli és gyakorlati feladatok teljesítéséből állhat.
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A háromfordulós versenyeknél:
– az első fordulót (a vizuális kultúra kivételével) az iskola,
– a második fordulót a versenykiírás tantárgyi fejezeteiben meghatározottak szerint az Oktatási Hivatal szervezi
a kijelölt helyszíneken,
– a döntő fordulót az Oktatási Hivatal bonyolítja le.
A kétfordulós versenyeknél:
– az első fordulót (a mozgóképkultúra és médiaismeret kivételével) az iskola,
– a döntő fordulót az Oktatási Hivatal bonyolítja le.
Az egyes fordulók időpontját a versenykiírás tantárgyi fejezetei, illetve a 7. sz. melléklet tartalmazza.
Az első fordulókat az egy településen működő középiskolák – az Oktatási Hivatal tájékoztatása mellett – közösen is
megrendezhetik. A közös lebonyolítás szabályszerűségéért a rendező intézmény igazgatója felel.
Versenyezni kizárólag a versenykiírásban meghatározott időpontokban és az Oktatási Hivatal által kijelölt
helyszíneken lehet. Ha a tanuló bármely okból nem tud részt venni valamelyik fordulón, a versenyt nem folytathatja.
A háromfordulós versenyeknél a második fordulóban részt vevők száma kategóriánként a jelentkezők számától
függően:
– 3000-nél több jelentkező esetén legfeljebb 300 fő,
– 3000 és 600 közötti jelentkező esetén a jelentkezők legfeljebb 10%-a,
– 600-nál kevesebb jelentkező esetén legfeljebb 60 fő lehet.
Az egyes tantárgyi versenyek döntőseinek számát szakmai szempontok alapján a versenybizottságok határozzák
meg, de kategóriánként legfeljebb 50 versenyző kerülhet a döntőbe.
Az Oktatási Hivatal az OKTV adminisztrációs rendszerének segítségével (ADAFOR) folyamatosan tájékoztatja
az iskolákat (kizárólag a saját) tanulóik eredményeiről, az elért pontszámokról és a továbbjutásról, valamint
a honlapján közzéteszi a fordulók általános információit.
1.5.1. Az írásbeli versenyrészek általános szabályai
A fordulók központilag elkészített írásbeli feladatlapjait – ha a versenykiírás másként nem rendelkezik – az Oktatási
Hivatal a szükséges példányszámban előállítja, majd – a biztonsági előírások betartásával – az Oktatási Hivatal
a szervező intézmények közreműködésével, a megfelelő időben eljuttatja a versenyek helyszínére.
A feladatlap-csomagokat a rendező intézmény vezetője a forduló kezdetéig köteles elzárni oly módon, hogy ahhoz
illetéktelen személy ne férhessen hozzá.
A középiskolákhoz zárt, biztonságos csomagolásban érkező feladatlapok kibontása a csomagon megjelölt
időpontban háromtagú, a nevelőtestület tagjaiból álló bizottság előtt történik. A felbontás helyét, időpontját
a csomag (sértetlen vagy sérült, felbontott) állapotát és a jelenlévők nevét a 6. sz. mellékletként közzétett
jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A jegyzőkönyv őrzési határideje az adott tanév utolsó napja.
Az Oktatási Hivatal – ha a versenykiírás úgy rendelkezik – a feladatsorokat, a központi javítási-értékelési
útmutatókat, a versenyek szervezéséhez szükséges információkat elektronikus úton, az OKTV adminisztrációs
rendszerének segítségével (ADAFOR) juttatja el az iskolákhoz.
Az írásbeli versenyrészt olyan épületrészben kell megszervezni, amelynek felügyelete megfelelő módon
biztosítható. A technikai feltételek biztosításáért felelős személy – amennyiben ez a verseny biztonságos
lebonyolításának érdekében szükséges – az intézményvezetőnek vagy az Oktatási Hivatal megbízottjának
az engedélyével jelen lehet a versenyen.
Az írásbeli versenyrészek helyszínén a versenyzőket csoportokba kell beosztani, és csoportonként külön teremben
kell elhelyezni. Csoportonként (termenként) a 6. sz. mellékletnek megfelelően jegyzőkönyvet kell vezetni.
A termekben és a folyosón gondoskodni kell a folyamatos felügyeletről. A felügyelő tanárok a versenyszervező
által előre megállapított sorrendben váltják egymást. Nem lehet felügyelő tanár az, aki az adott tantárgy oktatására
jogosító végzettséggel, szakképzettséggel rendelkezik.
Minden teremben ülésrendet kell készíteni. Az ülésrendet a verseny kezdetekor a felügyelő tanár – az előzetes
csoportbeosztás alapján – úgy köteles megállapítani, hogy a versenyzők egymást ne zavarhassák, és ne segíthessék.
Az ülésrendet írásban is rögzíteni kell a jegyzőkönyvben (6. sz. melléklet), – a háromfordulós versenyek első
fordulójában névvel (kivételt képez a dráma verseny) –, minden más esetben az Oktatási Hivatal által megadott
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kódszámmal. A háromfordulós versenyek első fordulójának jegyzőkönyveit a rendező iskolában a tanév végéig meg
kell őrizni. A kétfordulós versenyek első fordulóinak jegyzőkönyvét, és a háromfordulós versenyek második fordulós
jegyzőkönyvét másolatban el kell juttatni az Oktatási Hivatalba.
Az írásbeli munkát csak azok a versenyzők kezdhetik meg, akik a feladatlapok kiosztásakor a csoportbeosztásnak
megfelelően jelen vannak. A csoporthoz később csatlakozni nem lehet. A teremből feladatsort kivinni csak a teljes
versenyidő lejártával szabad.
Az írásbeli munka megkezdése előtt a felügyelő tanár, illetve az Oktatási Hivatal megbízottja megállapítja
a versenyzők személyazonosságát. Az írásbeli munka kezdetén a felügyelő tanár a feladatlapokkal együtt
kiosztja a versenyhez szükséges további dokumentumokat (pl. a feladatlaphoz tartozó információk leírását vagy
a kódszámmal/jeligével ellátandó dolgozatokhoz tartozó adatlapokat stb.).
A versenyzőknek az írásbeli munka megkezdése előtt ki kell tölteniük a feladatlap borítóján lévő vagy külön
mellékelt adatlapot. A kódszámmal ellátott dolgozatok esetén a dolgozatlapokra a kódszámtól/jeligétől eltérő jelzés
nem kerülhet. A versenyző neve, évfolyama, osztálya, iskolája neve, települése, a felkészítő tanárok neve, és az egyéb
szükséges adatok csak a borítólapon vagy a különálló adatlapon szerepelhetnek. A borítólapnak a versenyzők
adatait tartalmazó részét a versenybizottsági javítás előtt az Oktatási Hivatal a dolgozatoktól elkülöníti.
Az írásbeli munka során – ha a versenykiírás tantárgyi fejezete másképp nem rendelkezik – csak a központilag
kiadott feladatlapon, valamint a versenyt szervező intézmény által biztosított munkalapokon lehet dolgozni.
A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával (golyóstollal) kell elkészíteni.
A ki nem osztott feladatlapokat az írásbeli munka befejezéséig a felügyelő tanár őrzi.
Az írásbeli munka során a versenyzők csak a versenykiírás tantárgyi fejezeteiben, illetve a feladatlapokhoz tartozó
tudnivalókban meghatározott segédeszközöket használhatják, más eszközök a verseny helyszínére nem vihetők
be. Az íróeszközökről és a versenykiírás által megengedett segédeszközökről a versenyzők gondoskodnak.
A segédeszközöket a versenyzők egymás között nem cserélhetik.
A versenyzőknek a feladatok megoldásakor önálló munkát kell végezniük, a munkájukhoz útbaigazítás,
segítség nem adható. A felügyelő tanár feladata annak megakadályozása, hogy a versenyző meg nem engedett
segédeszközt használjon, társaitól vagy más személytől segítséget vegyen igénybe.
Az írásbeli feladatok kidolgozásához a versenyzők rendelkezésére álló időt a versenykiírás tantárgyi fejezetei
határozzák meg. Ha az írásbeli versenyrészen több feladatlapot kell megoldani, akkor a rendelkezésre álló időtartam
felhasználásához, felosztásához a feladatlap további rendelkezéseket állapíthat meg.
Ha az írásbeli munkát bármely esemény megzavarja, de a verseny szabályos lebonyolítása folytatható, akkor
a feladat kidolgozásához rendelkezésre álló időt a kiesett idővel meg kell növelni. Az intézkedést a szervező
intézmény vezetője vagy az Oktatási Hivatal megbízottja jegyzőkönyvben (6. sz. melléklet) rögzíti.
Az írásbeli munka alatt a helyiséget csak indokolt esetben, és egy időben legfeljebb csak egy versenyző hagyhatja
el. A folyosón felügyelő tanár gondoskodik arról, hogy a versenyzők ne kerülhessenek kapcsolatba senkivel.
A helyiséget elhagyó versenyző az írásbeli dolgozatát átadja a felügyelő tanárnak, aki a távozás és a visszaérkezés
pontos idejét rávezeti a dolgozatra és a jegyzőkönyvre (6. sz. melléklet).
Az írásbeli munka befejezése után a versenyző a dolgozatát – a borítólappal és az üres vagy piszkozati lapokkal
együtt – átadja a felügyelő tanárnak. A felügyelő tanár – a versenyző jelenlétében – szükség esetén összetűzi
az adatlapot a dolgozatlapokkal, ráírja az adatlapra a dolgozatlapok számát, rávezeti a befejezés időpontját
a dolgozatra és a jegyzőkönyvre (6. sz. melléklet), majd aláírja azokat. A versenyző ezután távozik a verseny
helyszínéről.
A versenykiírás tantárgyi fejezetei az írásbeli versenyrészre külön szabályokat állapíthatnak meg.
A versenydolgozatok őrzési határideje az iskolában az adott tanév utolsó napja.
Az Oktatási Hivatalban az első forduló dolgozatainak és a pályamunkák bírálatának őrzési ideje az adott tanév utolsó
napja. A második és a döntő forduló dolgozatainak és a pályamunkák bírálatának őrzési határideje a következő
tanév utolsó napja.
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1.5.1.1. Az első (iskolai) forduló írásbeli versenyrészére vonatkozó külön szabályok
A versenykiírás tantárgyi fejezeteiben foglaltak szerint az OKTV első fordulója vagy központilag összeállított
feladatlapok írásbeli (számítógépes) megoldásából vagy valamely választott témában pályamunka
elkészítéséből áll.
Matematikából I–II–III. kategóriában, fizikából I–II. kategóriában és informatikából I.-II. kategóriában az első
forduló központi írásbeli feladatait az Oktatási Hivatal elektronikus úton az OKTV adminisztrációs rendszerének
segítségével (ADAFOR) juttatja el az iskolákba. A rendező intézmény vezetője vagy az általa megbízott munkatárs
– az informatika I. kategória kivételével – kellő példányszámban sokszorosítja a feladatlapokat, és azokat
megfelelően elzárja a verseny kezdetéig. Informatika I. kategória esetén a feladatlap elektronikus (pdf ) változatát
a forrásfájlokkal együtt kell a versenyzők rendelkezésére bocsátani. Az érintett versenyeknél a lebonyolításhoz
szükséges tájékoztatókat, a tanulói útmutatókat és a versenyzők által kitöltendő adatlapokat az Oktatási Hivatal
a forduló előtt legalább 5 munkanappal az OKTV adminisztrációs rendszerének segítségével (ADAFOR) juttatja el
az érintett iskolákba. A versenyzőknek szóló tanulói útmutatókat és az adatlapokat a forduló kezdete előtt szintén
sokszorosítani kell a versenyzők létszámának megfelelő példányban.
A többi verseny feladatlapjait zárt csomagolásban az intézményvezetők az Oktatási Hivatal munkatársaitól vehetik
át 2016. október 25–26-án. A háromfordulós versenyeknél az első forduló dolgozatait (dráma verseny kivételével)
névvel kell elkészíteni, a versenyzők adatait a feladatlapok borítójának adatlap részén kell feltüntetni, illetve
a versenyzők nevét, évfolyamát, osztályát minden olyan dolgozatlapra rá kell írni, amely nem része a központi
feladatlapnak.
A kétfordulós versenyeknél és a dráma versenynél az első forduló központi írásbeli feladatlapjait – a borítón –
egyedi számjellel (kódszámmal) adja ki az Oktatási Hivatal, illetve az elektronikusan eljuttatott feladatlapok
esetében az Oktatási Hivatal által kiadott utasítás szerint a verseny helyszínén történik meg a kódszámok
kiosztása. A versenyzőknek minden olyan dolgozatlapra rá kell vezetni a kódszámot, amely nem része a központi
feladatlapnak. A dolgozatlapokra nem kerülhet sem név, sem iskolai pecsét, sem más – a kódszámtól eltérő – jelzés.
A tanulók neve (évfolyama, osztálya), iskolájuk neve (székhelye), a felkészítő tanár(ok) neve, és az egyéb szükséges
adatok csak a borító adatlap részén szerepelhetnek.
A kidolgozási idő lejártával a rendező intézmény vezetője átveszi a dolgozatokat és a jegyzőkönyveket a felügyelő
tanároktól, majd a dolgozatokat átadja a javító szaktanároknak.
A rendező iskola a versenybizottság által meghatározott, és az Oktatási Hivatal által közölt ponthatárt elért
dolgozatokat – a dráma verseny esetében valamennyi dolgozatot – (a feladatlapokat és/vagy a válaszlapokat
a borítóval együtt), név szerinti összesítő listával, egy közös lezárt borítékban, postai úton tértivevényes
küldeményben vagy hivatalosan megbízott kézbesítő közreműködésével küldi meg – ha a versenykiírás tantárgyi
fejezetei másként nem rendelkeznek – közvetlenül az Oktatási Hivatal címére (1363 Budapest, Pf. 84) legkésőbb
a megírást követő 5. munkanapon. A borítékon az iskola hosszú bélyegzőjén és a címzésen kívül csak a következőket
kell feltüntetni: OKTV ....... (tantárgy), ...... kategória, 1. forduló. A dolgozatoknak a fenti formában történő
megküldéséről az iskola igazgatója gondoskodik. A határidő betartását a postabélyegző vagy a kézbesítőkönyv
igazolja. A határidő után továbbított dolgozatokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskolának.
1.5.1.2. A háromfordulós versenyek második fordulójának írásbeli versenyrészére vonatkozó külön szabályok
A versenykiírás tantárgyi fejezeteiben foglaltak szerint az OKTV második fordulója központilag összeállított
feladatlapok írásbeli vagy számítógépes gyakorlati megoldásából, a pályázatos versenyeknél valamely választott
témában pályamunka elkészítéséből áll.
A második fordulóba jutott versenyzőket – ha a versenykiírás tantárgyi fejezete másként nem rendelkezik – az Oktatási
Hivatal az iskolájukba küldött értesítés útján hívja be, kijelöli a versenyek helyszínét és gondoskodik arról, hogy
a feladatok időben a versenyzők rendelkezésére álljanak.
A második forduló központi írásbeli feladatlapjait – a borítón – egyedi számjellel (kódszámmal) adja ki az Oktatási
Hivatal, és a versenyzőknek minden olyan dolgozatlapra rá kell vezetni a kódszámot, amely nem része a központilag
kiadott feladatlapnak. A dolgozatlapokra nem kerülhet sem név, sem iskolai pecsét, sem más – a kódszámtól eltérő
– jelzés. A tanulók neve (évfolyama, osztálya), iskolájuk neve (székhelye), a felkészítő tanár(ok) neve, és az egyéb
szükséges adatok csak a borító adatlap részén szerepelhetnek.
A forduló helyszínét biztosító iskola a dolgozatokat (a feladatlapokat és/vagy a válaszlapokat a borítóval együtt),
név szerinti összesítő listával, egy közös lezárt borítékban, postai úton tértivevényes küldeményben vagy
hivatalosan megbízott kézbesítő közreműködésével küldi meg – ha a versenykiírás tantárgyi fejezetei másként
nem rendelkeznek – közvetlenül az Oktatási Hivatal címére (1363 Budapest, Pf. 84) legkésőbb a megírást követő
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1. munkanapon. A borítékon az iskola hosszú bélyegzőjén és a címzésen kívül csak a következőket kell feltüntetni:
OKTV ....... (tantárgy), ...... kategória, 2. forduló. A dolgozatoknak a fenti formában történő felterjesztéséről a rendező
intézmény igazgatója gondoskodik. A határidő betartását a postabélyegző vagy a kézbesítőkönyv igazolja.
1.5.1.3. A döntő forduló írásbeli versenyrészére vonatkozó külön szabályok
A versenykiírás tantárgyi fejezeteiben foglaltak szerint az OKTV döntő fordulója központilag összeállított írásbeli
feladatlapok, illetve gyakorlati számítógépes vagy laboratóriumi gyakorlati feladatok megoldásából áll.
A döntőbe jutott versenyzőket – az OKTV adminisztrációs rendszerének segítségével (ADAFOR) történt tájékoztatás
után – az Oktatási Hivatal az iskolába küldött értesítés útján hívja be, kijelöli a versenyek helyszínét, és gondoskodik
arról, hogy a feladatok időben a versenyzők rendelkezésére álljanak.
A versenyzők az írásbeli versenyrészt megelőző helyszíni regisztráció során kódszámot kapnak, és a feladatok
kidolgozása előtt minden dolgozatlapra rá kell vezetniük ezt a kódszámot. A dolgozatlapokra nem kerülhet sem név,
sem más – a kódszámtól eltérő – jelzés. A regisztrációt az Oktatási Hivatal munkatársai végzik.
Az írásbeli munka befejezése után a dolgozatokat a versenybizottság tagjai javításra átveszik.
1.5.1.4. A pályamunkák készítésének általános szabályai
A versenykiírás tantárgyi fejezeteiben foglaltak szerint a versenyzőknek pályamunkát kell készíteniük, és jeligével
ellátva – a felterjesztési határidő figyelembe vételével – át kell adniuk az iskola igazgatójának.
A pályázatos tantárgyak versenyei közül a dráma, földrajz, a történelem, a magyar nyelv, a művészettörténet,
a vizuális kultúra három, a mozgóképkultúra és médiaismeret két fordulóból áll.
A pályamunka témáját, terjedelmi korlátait és elvárt kiegészítéseit (pl.: a hivatkozások bibliográfiai adatainak,
a felhasznált források jegyzékének feltüntetése, egyéb mellékletek csatolása) az adott tantárgyi versenykiírás
tartalmazza.
A pályamunka jeligés. A versenyző által jeligeként választott kifejezést alkalmas módon rá kell vezetni
a pályamunkára – a műre és annak minden nyomtatott és elektronikus összetevőjére (munkanapló, esszé, CD stb.) –,
de ezen kívül semmilyen más jelzést (nevet, iskolai bélyegzőt stb.) nem szabad rajtuk feltüntetni. A jeligét úgy
kell megválasztani, hogy az ne utaljon a versenyző személyére, legfeljebb 8 karakterből álljon, és betű
karakterrel kezdődjön (a vizuális kultúra verseny esetében valamennyi karakternek betűkarakternek kell
lennie).
Minden pályamunkához egy kisméretű (C6-os) lezárt borítékban kell csatolni a versenyző adataival megfelelően
kitöltött 5. sz. mellékletet (Adatlap pályamunkához) amelynek kitöltését az iskola igazgatójának kell hitelesítenie.
A borítékon kizárólag a jelige szerepelhet.
A versenyzőknek a jeligével ellátott pályamunkát és a jeligés borítékot legkésőbb a versenykiírásban szereplő,
az Oktatási Hivatalnak történő megküldés határideje előtti munkanapon át kell adnia az iskola igazgatójának.
A dráma, a földrajz, a magyar nyelv, és a művészettörténet, verseny résztvevői közül azoknak a pályamunkáját kell
az Oktatási Hivatalba felterjeszteni, akiknek az első, illetve történelemből a második fordulóbeli dolgozata elérte
a versenybizottság által meghatározott pontszámot.
A pályamunkákat a jeligés borítékkal együtt becsomagolva az iskola igazgatója postai úton tértivevényes
küldeményben vagy hivatalosan megbízott kézbesítő közreműködésével küldi meg Oktatási Hivatal címére
(1363 Budapest, Pf. 84) vagy a versenykiírás tantárgyi fejezeteiben megadott szakmai szervezetekhez a megjelölt
határidőig. A csomagoláson az iskola hosszú bélyegzőjén és a címzésen kívül csak a következőket kell feltüntetni:
OKTV ....... (tantárgy), pályamunka/pályamunkák.
A beküldött pályamunkákat a versenybizottság bírálja el. A verseny végét követően – a vizuális kultúra kivételével
– a pályamunkákat a hozzájuk tartozó bírálatok másolatával együtt, valamint mozgóképkultúra és médiaismeret
esetén a pályamunkák bírálatának másolatát az Oktatási Hivatal visszajuttatja az iskolákba.
1.5.2. A szóbeli versenyrészek általános szabályai
Az OKTV második és döntő fordulójában egyes versenyeknél a versenykiírás tantárgyi fejezetei által meghatározott
szóbeli feladatok teljesítésére kerül sor.
A szóbeli versenyrészek a fordulók helyszínén legalább 3 tagú szóbeli versenybizottságok előtt zajlanak.
A versenyzők a szóbeli versenyrészt megelőző helyszíni regisztráció során kódszámot kapnak. A versenyzők
a forduló kezdetén kapott kódszámmal/jeligével szerepelnek a bizottságok előtt. A versenyzők személyazonosságát,
iskolájuk nevét a bizottságok számára megadott információk nem tartalmazhatják. A szóbeli versenyen megjelenő
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versenyzők személyazonosságának ellenőrzését és a regisztrációt a verseny megkezdése előtt az Oktatási Hivatal
megbízottja végzi.
A szóbeli versenyrészeken a versenyzők csak a versenykiírás tantárgyi fejezeteiben meghatározott, illetve a szóbeli
versenybizottságok által engedélyezett segédeszközöket használhatják, más eszközök a verseny helyszínére nem
vihetők be.
1.5.3. A szabálytalanságok kezelése
A versenyzés közben észlelt szabálytalanság esetén – ha például a versenyző társának segítséget nyújt, vagy társa
segítségét veszi igénybe, meg nem engedett segédeszközt használ, vagy a verseny rendjét zavarja – a következő
intézkedéseket kell tenni:
a) írásbeli versenyrész esetén a felügyelő tanár elveszi a versenyző dolgozatát, ráírja a tapasztalt szabálytalanságot
és az elvétel időpontját, aláírja és visszaadja a versenyzőnek, aki folytathatja a munkát. A felügyelő tanár
a folyosó-felügyelő tanár útján értesíti a rendező intézmény vezetőjét vagy az Oktatási Hivatal jelenlévő
megbízottját a vélelmezett szabálytalanságról;
b) szóbeli versenyrész esetén a felügyelő tanár, illetve a szóbeli versenybizottság elnöke figyelmezteti a versenyzőt,
hogy a versenyrészt befejezheti ugyan, de ha a szabálytalanság elkövetését megállapítják, akkor az elért
eredményét megsemmisítik. A figyelmeztetést a helyszínen jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A felügyelő tanár,
illetve a szóbeli versenybizottság elnöke első forduló esetén a rendező intézmény igazgatóját, a további
fordulókban a tantárgyi versenybizottság ügyvezető elnökét vagy az Oktatási Hivatal jelenlévő megbízottját
értesíti a vélelmezett szabálytalanságról;
c) ha a szabálytalanság elkövetésére a versenydolgozatok javítása során következtet a javítást végző szakember,
akkor ráírja a versenydolgozatra az észrevételét, aláírja, és első forduló esetében haladéktalanul értesíti a rendező
intézmény vezetőjét, a további fordulókban a tantárgyi versenybizottság ügyvezető elnökét.
Az első forduló lebonyolítása közben észlelt szabálytalanságok esetében a rendező iskola igazgatója saját
hatáskörében intézkedik és döntést hoz.
A további fordulókban a tantárgyi versenybizottság ügyvezető elnöke az érintett versenyrész befejezését vagy
a javítótól kapott értesítést követően az Oktatási Hivatal munkatársának bevonásával haladéktalanul kivizsgálja
a szabálytalanság elkövetésével kapcsolatos bejelentést. Megállapításait jegyzőkönyvbe foglalja. A jegyzőkönyvnek
tartalmaznia kell a versenyző és a bejelentést tevő nyilatkozatát, továbbá minden olyan eseményt, amely lehetővé
teszi a szabálytalanság elkövetésének kivizsgálását. A jegyzőkönyvet a bejelentést tevő, a tantárgyi versenybizottság
ügyvezető elnöke, az Oktatási Hivatal munkatársa és a versenyző írja alá. A versenyző a külön véleményét
rávezetheti a jegyzőkönyvre.
Az elkövetett szabálytalansággal kapcsolatos döntést a versenybizottság hozza meg.
Az elkövetett szabálytalanság súlyának mérlegelésével a döntéshozó a következő döntést hozhatja:
a) a versenyzőnek az érintett feladatra adott megoldását részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, és az
érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a fordulóban nyújtott teljesítményét,
b) a versenyzőt kizárja a versenyből.
A döntést és annak indokolását írásban kell közölni a versenyzővel és a versenyző iskolájának igazgatójával.
1.6. A versenyzők teljesítményének értékelése
Az első forduló versenydolgozatait – a dráma verseny kivételével – központi javítási-értékelési útmutató alapján
az iskolai szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) javítják, értékelik. A központi javítási-értékelési útmutatókat
a versenybizottságok készítik, részletes pontozással, amelynek segítségével egyértelműen, egységesen elvégezhető
a versenyzők teljesítményének értékelése. A központi javítási-értékelési útmutatókat az Oktatási Hivatal a fordulót
követő első munkanapon elektronikus formában – az OKTV adminisztrációs rendszerének segítségével (ADAFOR) –
teszi hozzáférhetővé az érintett iskolák számára.
A szaktanárok a hibákat, tévedéseket a versenyző által használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával
megjelölik, a kijavított versenydolgozatokra rávezetik a pontszámot, a javítás időpontját, majd az aláírásukkal ellátva
átadják az iskola igazgatójának.
Az első fordulóban elkészített, a versenybizottság által meghatározott, és az Oktatási Hivatal által közölt ponthatárt
elért dolgozatokat az iskola igazgatója a megadott határidőig megküldi az Oktatási Hivatalnak.
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Az első fordulóból felterjesztett dolgozatok, illetve – nagyszámú dolgozat esetén – a következő forduló maximális
létszámhatárának legfeljebb a másfélszeresét kitevő legjobb dolgozatok szaktanári értékelését az országos tantárgyi
versenybizottságok felülvizsgálják, és meghatározzák a dolgozat végső pontszámát.
Az első fordulóban felterjesztett dolgozatoknak a versenykiírás tantárgyi fejezeteiben meghatározott feladatait,
részfeladatait (esszé, fogalmazás, fordítás, választott téma kidolgozása) központi javítási-értékelési útmutató, illetve
szempontsor alapján a versenybizottságok javítják és értékelik.
A kódszámmal/jeligével ellátott részfeladatokat, írásbeli dolgozatokat, pályamunkákat valamennyi fordulóban
– az adatlapok és más személyes azonosító adatok leválasztása után – központi javítási-értékelési útmutató, illetve
szempontsor alapján a versenybizottságok javítják és értékelik. Minden írásbeli dolgozatot és pályamunkát legalább
két versenybizottsági tag értékel. A pályamunkák értékelésének főbb szempontjait a versenykiírás vonatkozó
tantárgyi fejezetei tartalmazzák. A pályamunkákról – ha a versenykiírás tantárgyi fejezete másként nem rendelkezik
– a versenybizottságok szöveges szakmai bírálatot is készítenek és pontszámmal is kifejezik a pályamunka értékét.
A felülvizsgálatot, illetve javítást végző versenybizottsági tagok az értékelés részleteit, részpontszámait rávezetik
a dolgozatra, vagy külön jegyzetben rögzítik, amelyet csatolnak a dolgozathoz. A bizottság által megállapított végső
pontszámot az értékelés végén jól láthatóan rá kell vezetni a dolgozatokra, illetve a szakmai bírálatokra. Az így
keletkezett dokumentumokat a javítást végző versenybizottsági tagok aláírják.
A nem előírásszerűen jelentkeztetett tanulók teljesítményét és a késve vagy szabálytalanul beküldött dolgozatokat,
pályamunkákat a versenybizottságok nem bírálják el.
A szóbeli feladatok teljesítését a forduló helyszínén a szóbeli bizottságok a versenybizottság által meghatározott
szempontok alapján, pontozással értékelik.
A versenybizottsági értékelő munkát követően az első fordulóban (a dráma verseny kivételével) a versenyzők
nevének, a további fordulókban és a dráma verseny első fordulójában a versenyzők kódszámának/jeligéjének,
valamint a hozzájuk tartozó versenyeredményeknek az ügyvezető elnök által aláírt hivatalos listáját az ügyvezető
elnök az értékelt dolgozatokkal együtt eljuttatja az Oktatási Hivatalba, ahol az adatok az OKTV adminisztrációs
rendszerében (ADAFOR) rögzítik, majd a dokumentumokat irattárba helyezik.
A fordulók eredményeinek az Oktatási Hivatalban történt rögzítése után a versenybizottságok a versenykiírás
tantárgyi fejezeteiben meghatározott szabályok szerint összesítik a pontszámokat, meghatározzák a továbbjutás
feltételeit, illetve a döntőbeli helyezési sorrendet. Abban az esetben, ha a következő fordulóba jutók személyének
megállapítása a versenyben addig elért összpontszám és a tantárgyi fejezetben leírt további kritériumok alapján
nem lehetséges, a továbbjutási sorrendet az adott fordulóban, majd újabb pontazonosság esetén az előző
fordulóban szerzett pontszám határozza meg. Ha a továbbjutási sorrend megállapítása a fenti szabályok szerint sem
lehetséges, akkor a sorrendet a versenybizottság határozza meg.
A továbbjutást, illetve a helyezést meghatározó végső pontszámok kiszámítása, valamint pontazonosság esetén
a versenybizottság által meghatározott, a versenykiírásban szereplő további rendezési szempontok alkalmazása
az utolsó két fordulóban a versenyzők kódszámához/jeligéjéhez rendelve történik meg. A továbbjutási, helyezési
adatok, a végső pontszámok elektronikus rögzítése, majd a versenyzők nevének és a kódszámmal/jeligével
azonosított eredményeknek az összerendelése a fordulókat követően az Oktatási Hivatalban történik.
A fordulók pontszámait, a továbbjutási, valamint a végső helyezési adatokat az Oktatási Hivatal az OKTV
adminisztrációs rendszerének segítségével (ADAFOR) juttatja el az érintett iskolákba:
– az első fordulók esetében legkésőbb a forduló napját követő 30. munkanapon, illetve a versenykiírás tantárgyi
fejezeteiben meghatározott határidőig,
– a második fordulók esetében legkésőbb a forduló napját követő 25. munkanapon, de a döntő előtt legalább
2 héttel, illetve a versenykiírás tantárgyi fejezeteiben meghatározott határidőig,
– a döntő fordulók esetében legkésőbb a forduló napját követő 5. munkanapon, illetve a versenykiírás tantárgyi
fejezeteiben meghatározott határidőig.
Helyezést csak a döntő fordulóba jutott tanulók szerezhetnek. A döntő fordulóba jutottak a 423/2012. (XII. 29.)
Korm. rendelet 21. § g) és i) pontjai alapján a felsőoktatási felvételi eljárás során többletpontra lehetnek jogosultak.
Legalább 30 döntőbe jutott versenyző esetén a versenybizottságnak az 1. helyezéstől kiindulva folyamatosan úgy
kell megállapítania az első 30 versenyző helyezését, hogy az 1–10-ig, a 11–20-ig és a 21–30-ig helyezettek három
csoportjának mindegyikébe pontosan 10 versenyző kerüljön.
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30-nál kevesebb döntőbe jutott versenyző esetén az 1. helyezéstől kiindulva folyamatosan kell betölteni a jelzett
csoportok helyezéseit úgy, hogy a három megadott csoport mindegyikébe legfeljebb 10 versenyző kerülhet.
A döntőbe jutott, de azon részt nem vevő jelentkezőt a döntőben elvileg elérhető utolsó helyezést elérőnek kell
besorolni.
Abban az esetben, ha a 10., 20. vagy 30. helyezett személyének megállapítása a versenyben elért összpontszám
és a tantárgyi fejezetben leírt további kritériumok alapján nem lehetséges, a helyezési sorrendet a háromfordulós
versenyeknél a második forduló, majd újabb pontazonosság esetén az első forduló pontszáma, kétfordulós
versenyeknél pedig az első forduló pontszáma határozza meg. Ha a 10., a 20. vagy a 30. helyezés megállapítása
a fenti szabályok szerint sem lehetséges, akkor a sorrendet a versenybizottság határozza meg.
A döntő fordulóba jutott versenyzők helyezéséről az oktatásért felelős minisztérium oklevelet, az Oktatási Hivatal
igazolást állít ki. Az 1–3. helyezést elért versenyzők az oklevelet az Oktatási Hivatal által szervezett központi
ünnepségen vehetik át. A 4. és további helyezést elért versenyzőknek az oklevelet, valamint az összes döntős
versenyző igazolását az Oktatási Hivatal juttatja el az érintett iskolákba.
A döntő helyezettjeinek nevét (évfolyamát), iskolájuk nevét (székhelyét) és a felkészítő tanárok nevét, a döntő fordulók
lebonyolítása és az eredmények közlése után – legkésőbb június 15-éig – az Oktatási Hivatal a honlapján közzéteszi.
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2. Tantárgyi fejezetek
2.1. Pályázatos tantárgyak
2.1.1. Dráma
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny
egy kategóriában és három fordulóban zajlik. A második fordulóba jutott versenyzőknek pályamunkát
– választhatóan vagy egy elméleti pályamunkát vagy egy gyakorlati feladat megoldásának leírását/
felvételét – kell beadniuk a megadott témák közül egyet kiválasztva.
A pályamunka jeligés. A versenyző által jeligeként választott – maximum 8 karakterből álló, minden esetben betűvel
kezdődő – kifejezést rá kell írni a pályamunkára, de ezen kívül semmilyen más jelzést (nevet, iskolai bélyegzőt stb.)
nem lehet rajta feltüntetni. A jeligét is úgy kell megválasztani, hogy az ne utaljon a versenyző személyére.
Minden pályamunkához egy kisméretű (C6-os) lezárt borítékban kell elhelyezni a versenyző adataival megfelelően
kitöltött 5. sz. mellékletet (Adatlap pályamunkához). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adatközléshez kötelező
az 5. sz. melléklet használata! Kívül a borítékon kizárólag a jelige szerepelhet.
A versenyzőknek a jeligével ellátott pályamunkát és a jeligés borítékot – a felterjesztési határidő figyelembe
vételével – át kell adniuk az iskola igazgatójának.
A pályamunkákat a jeligés borítékkal együtt postázásra (kézbesítésre) alkalmas módon becsomagolva az iskola
igazgatójának kell továbbítania az Oktatási Hivatalba a megjelölt határidőig. A csomagoláson az iskola hosszú
bélyegzőjén és a címzésen kívül csak a következőket kell feltüntetni: „OKTV dráma pályamunka/pályamunkák”.
Csak azoknak a versenyzőknek a pályamunkáját kell felterjeszteni az Oktatási Hivatalba, akiknek az első fordulóbeli
dolgozata elérte a versenybizottság által meghatározott pontszámot.
A pályamunka elkészítésének szabályai:
A versenybizottság két típusú pályamunkát fogad el, ezek közül a versenyzőnek egyet kell elkészítenie a megadott
témák alapján.
– Az elméleti pályamunka
o Terjedelmét az adott feladatokban leírtak határozzák meg. A megadottnál lényegesen kisebb vagy nagyobb
terjedelmű pályamunkákat a versenybizottság nem értékeli.
o A versenyzők törekedjenek a megfelelő stílusra és helyesírásra, mert a versenybizottság ezt is figyelembe
veszi az értékeléskor.
o Az idézetek, ábrák, irodalmi hivatkozások stb. forrásait a tudományos munkákban szokásos módon kell
megjelölni.
o A pályamunkát nem szükséges beköttetni, kerülni kell a költséges, díszes megjelenítést.
– A gyakorlati feladat
o megoldását nyomtatott formában vagy DVD-n kell eljuttatni a versenybizottsághoz.
o A gyakorlati feladat rögzítésekor törekedni kell a néző szemszögéből készült, lehetőleg vágatlan felvételek
elkészítésére. A rögzítés technikája és az utómunkálatok nem befolyásolják az eredményt.
o A gyakorlati feladat megvalósítása során a versenyző tetszése szerint választott és tetszőleges számú diák
vehet részt szereplőként. A versenyző saját belátása szerint dönthet arról, hogy saját pályamunkájában
szereplőként részt vesz-e. Egy versenyző szereplőként más versenyző pályamunkájában is szerepelhet.
o A pályamunka kizárólag a versenyző önálló munkája lehet. Amennyiben a versenybizottság ennek
ellenkezőjét állapítja meg, a versenyzőt kizárja a verseny résztvevői közül.
A verseny anyaga
Első forduló
– Írásbeli (időtartam 180 perc, elérhető pontszám 100 pont).
Feladatlap megoldása a következő témakörökből:
o színház- és drámatörténet
o színház- és drámaelmélet
o színházi műfajok
A feladatlap tartalmának és követelményszintjének meghatározásában irányadóak a dráma emelt szintű
érettségi követelményei. A feladatok megoldásához segédeszköz nem használható.
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Második forduló
– A pályamunkák elkészítése (elérhető pontszám 100 pont).
Az elméleti pályamunka témái:
1. Rendezői expozé – Gogol: A revizor
Foglalja össze rendezőként (egyes szám első személyben) – a szereplőknek címezve mondandóját –
a próbafolyamat kezdetekor (10 000-12 000 karakterben), hogy a kiválasztott művet miért akarja bemutatni,
milyen formai, színháztechnikai, látványbeli és stiláris megoldásokban gondolkodik. Milyen dramaturgiai
beavatkozást végezne a szövegen, ha szükségesnek látja, és ezt indokolja is meg! Fogalmazza meg a játszó
színészek számára, hogy hogyan kapcsolódik össze a szöveg és a tartalom, és ennek milyen játékmódbeli,
ill. vizuális következményei lesznek az Ön által rendezett előadásban. Foglalja össze, milyen színészi
karakterekben gondolkodik, és milyen színjátékos stílust, színészvezetési elképzelést tart fontosnak
ismertetni a társulattal!
2. Gondolkodjunk a színházról! – Fogalmazzon egy 5 000-10 000 karakter terjedelmű esszét, melynek címe:
„Merre tovább, magyar színház?” Hogyan látja a magyar színházi életet, milyen esztétikai, tartalmi, szervezeti
átalakítás lenne ésszerű a továbblépéshez? Írásában gondolatait támassza alá példákkal, tapasztalataival és
azok továbbgondolásával!
3. Novella-adaptáció – Készítsen az alábbi novellák közül egyet választva színpadi játékot bármely színpadi
műfajban! Az alaptörténetet, helyszínt, szereplők neveit stb. megtarthatja, de szabadon is kezelheti,
értelmezheti, alkotói szándéka szerint. Törekedjen izgalmas színpadi helyzet, karakterek létrehozására,
figyeljen a létrejött mű arányaira, szerkezetére is! Az elkészült szöveg terjedelme 3000-6000 karakter.
A választható novellák:
– Mészöly Miklós: Hovámész1
– Hunyadi Sándor: Az elhagyott gyermek2,
A gyakorlati feladat témája: Színház-csinálók
4. Tréning – Készítsen egy kb. 15 perces színész-tréninget diáktársaival, melynek célja, hogy egy vagy több
szereplőt egy megadott színészi munkára felkészítsen. A munkát rögzítse és DVD-n mellékelje. A felvétel
mellé készítsen rövid ismertetést a célról, a vállalt feladatról, a tervezett munkafolyamatról vázlatos formában
legfeljebb 2000 karakterben!
5. Próbafolyamat – Egy diákszínházi próbafolyamat jeleneteinek egyikét felhasználva mutassa meg
a diákrendezői folyamatot, ugyanazt a jelenetet a próbafolyamat három különböző fázisában rögzítve
3 × kb. 5 perces részletekben. A felvételről derüljön ki a rendezői tevékenység is. A munkát rögzítse és
DVD-n mellékelje. A felvétel mellé készítsen rövid ismertetést a célról, a vállalt feladatról, a tervezett
munkafolyamatról vázlatos formában legfeljebb 2000 karakterben!
Harmadik forduló (döntő)
– Szóbeli elméleti (elérhető pontszám 50 pont).
o egy, a helyszínen húzott feladat kifejtése (rövid felkészülési idő után)
o a pályamunka választott témájára vonatkozó kérdések
A versenybizottság az első forduló feladatlapjának megoldásaival kapcsolatban kérdéseket tehet fel.
– Szóbeli gyakorlati (elérhető pontszám 50 pont), mely két részből áll:
o előkészített, egyéni színpadi produkció (25 pont). A versenyző egy szabadon választott verset, monológot,
dalt, táncot vagy mozgásetűdöt ad elő. Az előadás időtartama legalább 2, legfeljebb 5-6 perc.
o kiscsoportos (2-3 fős) drámajátékos improvizáció a helyszínen megadott témára (25 pont).
A drámajátékos improvizációs feladatokhoz a versenybizottság a részletes érettségi vizsgakövetelmények
alapján feladatokat állít össze. Az egyes feladatokban meg kell adni az eljátszandó jelenet témáját és/vagy
konfliktusszerkezetét és/vagy figuráit. Az egyes feladatokat annak figyelembevételével kell meghatározni,
hogy eljátszásuk nem igényelhet három percnél hosszabb időt. A versenyzők véletlenszerűen (sorsolással)
2-3 fős csoportokat alkotnak, és ennek megfelelően a csoportok közösen húznak a 2, ill. 3 szereplőt igénylő
tételek közül. A versenyzők a tételhúzás után maximum 5 perces felkészülési időt kapnak.
A döntő szóbeli gyakorlati részében a produkciók előadása nyilvános, közönség előtt zajlik.

1 (http://dia.jadox.pim.hu/jetspeed/displayXhtml?docId=0000000805&secId=0000075827&mainContent=true&mode=html)
2 (http://www.holmi.org/2003/07/hunyady-sandor-az-elhagyott-gyermek)
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A verseny szervezése
Az első forduló időpontja: 2016. december 6. (kedd), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A javítatlan dolgozatokat az Oktatási Hivatalhoz kell felterjeszteni (kézbesíteni vagy tértivevényes
küldeményként postára adni) legkésőbb a megírást követő 1. munkanapon. Az általános részben foglaltaknak
megfelelően a határidő betartását a postabélyegző (kézbesítőkönyv) igazolja. A határidő után felterjesztett
dolgozatokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
– A dolgozatokat a versenybizottság értékeli központi javítási-értékelési útmutató alapján.
– A beküldött dolgozatok alapján a legjobb eredményt elért 50 tanuló kap lehetőséget arra, hogy benyújthassa
pályamunkáját. Az Oktatási Hivatal az OKTV adminisztrációs rendszerének segítségével (ADAFOR) 2017.
január 11-éig értesíti az iskolákat az eredményekről. Ezek alapján a versenyzőknek 2017. február 20-áig (hétfő) kell
a pályamunkákat az Oktatási Hivatalhoz felterjeszteni (kézbesíteni vagy tértivevényes küldeményként postára adni).
A határidő betartását a postabélyegző (kézbesítőkönyv) igazolja. Az általános részben foglaltaknak megfelelően
a határidő után felterjesztett pályamunkákat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
A második fordulóban a pályamunkák felterjesztésének (kézbesítésének vagy postára adásának) határideje:
2017. február 20. (hétfő).
– A beküldött pályamunkákat a versenybizottság értékeli, és az Oktatási Hivatal az OKTV adminisztrációs
rendszerének segítségével (ADAFOR) 2017. március 17-éig értesíti az iskolákat az eredményekről.
– A versenybizottság a feladatlap és a pályamunka összesített pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron
belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntőbe jutó versenyzőket. A döntőbe a legjobb
20 versenyző kerül.
A harmadik forduló (döntő) időpontja: 2017. április 24. (hétfő).
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi.
– A verseny végeredményét a feladatlap, a pályamunka és a döntőben elért eredmények összesítése alapján
kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén az első fordulós feladatlap pontszáma határozza meg a helyezést.
2.1.2. Földrajz
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny
egy kategóriában és három fordulóban zajlik. A második fordulóba jutó versenyzőknek az első forduló után
pályamunkát kell beadniuk az alábbiakban megadott témák közül egyet kiválasztva. A pályamunkát egy nyomtatott
példányban és egy CD-n kell beadni (a CD-n egy darab pdf típusú file-ban legyen az egész dolgozat, a file neve
pedig a jelige legyen).
A pályamunka jeligés. A versenyző által jeligeként választott – maximum 8 karakterből álló, minden esetben
betűkarakterrel kezdődő, konszolidált – kifejezést rá kell írni a pályamunkára és a CD-re, de ezen kívül semmilyen
más jelzést (nevet, iskolai bélyegzőt stb.) nem lehet rajta feltüntetni. A jeligét is úgy kell megválasztani, hogy az ne
utaljon a versenyző személyére.
Minden pályamunkához egy kisméretű (C6-os) lezárt borítékban kell elhelyezni a versenyző adataival megfelelően
kitöltött 5. sz. mellékletet (Adatlap pályamunkához). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adatközléshez kötelező
az 5. sz. melléklet használata! Kívül a borítékon kizárólag a jelige szerepelhet.
A versenyzőknek a jeligével ellátott pályamunkát (nyomtatva, ill. CD-n) és a jeligés borítékot – a felterjesztési
határidő figyelembe vételével – át kell adniuk az iskola igazgatójának.
A pályamunkákat a jeligés borítékkal együtt postázásra (kézbesítésre) alkalmas módon becsomagolva az iskola
igazgatójának kell továbbítania az Oktatási Hivatalba a megjelölt határidőig. A csomagoláson az iskola hosszú
bélyegzőjén és a címzésen kívül csak a következőket kell feltüntetni: „OKTV földrajz pályamunka/pályamunkák”.
Csak azoknak a versenyzőknek a pályamunkáját kell felterjeszteni az Oktatási Hivatalba, akiknek az első fordulóbeli
dolgozata a felüljavítás után elérte a versenybizottság által meghatározott pontszámot.
A pályamunka elkészítésének szabályai:
– A pályamunka terjedelme, a kötelezően megadandó tartalomjegyzék és irodalomjegyzék, valamint
az ábrák, a táblázatok, az esetleges mellékletek, hivatkozásjegyzék leszámításával, 15-30 gépelt oldal lehet
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(12-es betűnagyság, 1,5-es sortávolság, 2,5 cm margó). A munka teljes terjedelme legfeljebb 40 oldal lehet.
A megadottnál kisebb vagy feleslegesen nagyobb terjedelmű pályamunkák esetében csökkentett pontszám jár.
A versenyzők törekedjenek a megfelelő stílusra és helyesírásra, mert a versenybizottság ezt is figyelembe veszi
az értékeléskor.
A versenyzőknek önálló munkát kell végezniük. Fontos egyrészt a saját eredmények, következtetések,
gondolatok jelentős súlya a pályamunkában, másrészt kerülni kell több bekezdés, több oldal átvételét más
munkából (írott, internetes). Igyekezzenek a különböző szakirodalmi forrásokból származó információk
szintetizálására (rövid összegzésére, vélemények ütköztetésére, különböző álláspontok bemutatására stb.).
A pályamunka szövegében a más munkákból (nyomtatott formájú cikkekből, könyvekből stb., ill. interneten
megjelent munkákból stb.) vett tények, gondolatok stb. esetében a tudományos munkákban szokásos
hivatkozási formát kötelező használni: szükséges a szövegközi (vagy lábjegyzetes) hivatkozás az adott
forrásmunkára (szerző, év [pl. Kovács K. 2004], esetleg oldalszám, ahol fellelhető az információ), s a hivatkozott
munkákat az irodalomjegyzékben (ABC-sorrendben) tételesen le kell írni (szerző, év, cím, kiadó, kiadás helye;
ill. szerző, év, cím, folyóirat évfolyama, száma, oldalszám [oldaltól oldalig]). Egy munkából való szó szerinti
idézéskor idézőjel használata és pontos oldalszám megadása is kötelező. A szövegközi (vagy lábjegyzetes)
hivatkozások hiánya, illetve a felhasznált forrásmunkákból összeállított irodalomjegyzék hiánya esetén
a pályamunkát a versenybizottság nem értékeli.
Szükséges a fejezeteket sorszámozni, a munkát oldalszámokkal ellátni. A pályamunkába illesztett ábrákat
(térkép, kép, fotó stb., összefoglaló néven ábrák) és táblázatokat sorszámozni kell: 1. ábra, 2. ábra …; 1. táblázat,
2. táblázat …. Emellett címmel kell ellátni, valamint a nem önálló készítésű, összeállítású ábrák, táblázatok
esetében a forrást is fel kell tüntetni (pl. Forrás: KSH 1999). A szövegben az ábrák, táblázatok feldolgozásakor,
elemzésekor szükséges ezekre hivatkozni. A forrásmegjelölések hiánya, illetve az irodalomjegyzékben az ábrák,
táblázatok forrásai feltüntetésének hiánya esetén csökkentett pontszám jár.
Kerülni kell a költséges, díszes megjelenítést, de az egyszerű bekötési mód ajánlott (spirálozás stb.).
A pályamunka kizárólag a versenyző önálló munkája lehet. Amennyiben a versenybizottság ennek ellenkezőjét
állapítja meg, a versenyzőt kizárja a verseny résztvevői közül. Nem adható be saját, korábbi versenyidőszakban
írt vagy ezzel nagyrészt megegyező pályamunka.

A verseny anyaga
Első forduló
– Írásbeli (időtartam 240 perc, elérhető pontszám 200 pont).
Tesztkérdéseket tartalmazó feladatlap megoldása természetföldrajz és társadalomföldrajz témakörökből.
A feladatok megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható.
Második forduló
– Írásbeli (időtartam 240 perc, elérhető pontszám 200 pont).
A földrajzi kompetenciákat mérő feladatlap megoldása természetföldrajz és társadalomföldrajz témakörökből
(például tesztkérdések, szövegelemzés, diagramelemzés, hibakutatás, kiegészítés, számítási feladat, rövid esszé
írása, és aktuális természeti-társadalmi folyamatok elemzése, bemutatása egyéb, változatos feladattípusokban).
Egyes feladatok megoldásához számológép, vonalzó és körző használata szükséges lehet, ezért ezek használata
engedélyezett.
Egyes feladatok megoldásához az elmúlt időszak természet- és társadalomföldrajzi vonatkozású eseményeiről
szóló hazai, külföldi hírek és hazai tudományos cikkek ismerete segítséget jelenthet.
– Pályamunka (elérhető pontszám 150 pont)
A pályamunkák értékelése a következő szempontok szerint történik: tartalom 100 pont, illusztráció 30 pont,
felhasznált irodalom 20 pont.
A pályamunkáknál a versenybizottság az önálló kutatást, tényfeltárást, elemzéseket, gondolatokat, saját
készítésű ábrákat, képeket, egyes témáknál a terepbejárást, felmérést, interjúkészítést, illetve saját számításokat
stb. kiemelten értékeli. A pályamunka esetében célszerű a logikus szerkezet, a bevezetésben a kutatási célok,
kérdések világos megfogalmazása, valamint a munka végén egy rövid összegző zárófejezet.
A pályamunkák témái (a pályamunka címe a témacímtől eltérő is lehet):
1. A hazai ásványvagyonkészlet átértékelődése (Be kell mutatni röviden a hazai ásványvagyon kutatásának,
készleteinek, kitermelésének, felhasználásának új ágazati és területi jellemzőit. Elemezni kell az elmúlt
időszakban ezen a téren történt fontosabb szemléleti változásokat. Ki kell választani legalább egy konkrét példát,
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2.

3.

4.

5.

amelyet részletesebben is elemezni kell: nem hagyományos szénhidrogén-kitermelés, új típusú szénfelhasználás,
ritka fémek és hasadó anyagok, színesfémek és aggregátumok, geotermikus energia vagyon.)
Szabadidős tevékenységek területi jellemzői egy település példáján (Be kell mutatni, hogy milyen funkciót
jelent a rekreáció a társadalom életében, milyen formái vannak, ezek hogyan változtak idővel, valamint milyen
területigényük van, mennyire kötődnek a szabad térhez, ill. természeti, társadalmi objektumokhoz, milyen
változások voltak ezek kapcsán. Elemezni kell egy település/városrész (célszerű lehet a lakótelepülés) esetében,
hogy a helyi lakosságnak milyen lehetőségei vannak, hogyan élnek vele. Be lehet mutatni a rekreációs
lehetőségek lokális változásait, valamint a területhasználatból eredő esetleges konfliktusokat. Fel lehet tárni,
hogy a települési önkormányzat milyen tervekkel rendelkezik a rekreációs terek kapcsán. Javaslatokat lehet tenni
a rekreációs funkciók fejlesztésére.)
Egy hazai natúrpark komplex (természet- és társadalom-) földrajzi bemutatása
(Le kell írni a natúrpark fogalmát, értelmezését több oldalról, illetve röviden be lehet mutatni a natúrparkok
nemzetközi és hazai fejlődését. Be kell mutatni és értékelni kell egy kiválasztott natúrparkhoz kötődő fontosabb
természeti és kulturális értékeket, természetvédelmi területeket, ki kell térni a natúrpark településeinek átfogó
és időbeli változásokat is figyelembe vevő népességföldrajzi bemutatására, a természetközeli helyi gazdálkodás,
valamint a szelíd turizmus fő gazdaságföldrajzi és területhasználati jellemzőire, lehetőségeire, korlátaira. Be lehet
mutatni és értékelni lehet a natúrparkban folyó szemléletformálást és a környezeti nevelés céljait, eszközeit,
illetve a különféle szakterületek közti kapcsolatokat, a natúrpark működését és fejlesztési elképzeléseit.)
A kerékpáros közlekedés általános és lokális jellemzői (Be kell mutatni a kerékpáros közlekedés általános
jellemzőit és magyarországi sajátosságait. Elemezni kell egy kiválasztott település/városrész/kisebb térség
(célszerű lehet a lakókörnyezet) kerékpáros közlekedésének helyzetét, jellemzőit (erősségeit, gyengeségeit). Fel
lehet tárni a kerékpáros közlekedési lehetőségek és a természeti, ill. művi környezet kapcsolatát, a közlekedési
forma esetleges helyi konfliktusait, a kerékpárutak jellemzőit, a különböző motivációkat a lakosság körében. Fel
lehet tárni, hogy a település/térség milyen tervekkel rendelkezik a kerékpáros közlekedés terén. Javaslatokat
lehet tenni ezen közlekedési forma fejlesztésére.)
Munkaerő-piaci tendenciák és egyedi jellemzők két szomszédos hazai megye életében (Be kell mutatni
a munkaerőpiac alapfogalmait, milyen formákban lehet értelmezni és mérni térségek munkaerő-piaci jellemzőit,
milyen szervezetek milyen adatsorokat állítanak elő e témakörben. Elemezni kell két szomszédos megye
aktuális jellemzőit (aktivitás, foglalkoztatás, munkanélküliség, ingázás stb.), le kell írni helyzetüket az országban,
valamint mindezek időbeli változását. Elemezni lehet, hogy mennyiben hasonlítanak egymásra, ill. különböznek
egymástól. Jellemezni lehet a megyék egyedi karakterét, ki lehet térni a fő foglalkoztatókra. Fel lehet tárni
a megyéken belüli különbségeket, előnyös és hátrányos helyzetű térségeket, településeket, és ezek okait.)

Harmadik forduló (döntő)
– Szóbeli (elérhető pontszám 100 pont)
Kérdések a pályamunka tartalmával, a felhasznált irodalommal, az illusztrációkkal kapcsolatban, valamint
a pályamunka tágabb témaköréhez kapcsolódóan közép- és emelt szintű érettségi vizsga követelményeinek
megfelelő témákból.
A verseny szervezése
Az első forduló időpontja: 2016. november 8. (kedd), 14 óra
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A feladatlapokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási-értékelési útmutató
alapján.
– A feladatlapok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni, amelyek elérték a 150 pontot.
– A beküldött feladatlapok közül a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a másfélszeresét kitevő
legjobbakat a versenybizottság felülvizsgálja, és az Oktatási Hivatal az OKTV adminisztrációs rendszerének
segítségével (ADAFOR) 2016. december 2-ig értesíti az érintett iskolákat az eredményekről. Ezek alapján
csak azoknak a versenyzőknek a pályamunkáját kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy
tértivevényes küldeményként postára adni) 2017. február 3-áig, akiknek a feladatlapja a felüljavítás után
elérte a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános részben foglaltaknak megfelelően
a határidő betartását a postabélyegző (kézbesítőkönyv) igazolja. A határidő után felterjesztett dolgozatokat és
pályamunkákat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
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A második forduló időpontja: 2017. január 5. (csütörtök), 10 óra
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi.
– A dolgozatokat a versenybizottság értékeli központi javítási-értékelési útmutató alapján.
– Az Oktatási Hivatal az OKTV adminisztrációs rendszerének segítségével (ADAFOR) 2017. február 3-áig értesíti
az érintett iskolákat a második forduló írásbeli részének eredményéről.
– A versenybizottság az első és második forduló feladatlapjainak és a pályamunkának az összesített pontszáma
alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntőbe jutó
versenyzőket. Az összesített eredményről az Oktatási Hivatal az OKTV adminisztrációs rendszerének segítségével
(ADAFOR) 2017. március 17-éig értesíti az érintett iskolákat.
A harmadik forduló (döntő) időpontja: 2017. április 12. (szerda)
– A döntőt az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét az első és második fordulós feladatlap, a pályamunka és a döntő forduló
pontszámának összesítése alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén sorrendben az első és második
forduló összesített pontszáma (második forduló utáni eredmény), majd az első forduló pontszáma határozza
meg a helyezést.
2.1.3. Magyar nyelv
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny
egy kategóriában és három fordulóban zajlik. A második fordulóba jutó versenyzőknek pályamunkát kell beadniuk
az alábbiakban megadott témák közül egyet kiválasztva.
A pályamunka jeligés. A versenyző által jeligeként választott kifejezést rá kell írni a pályamunkára, de ezen kívül
semmilyen más jelzést (nevet, iskolai bélyegzőt stb.) nem lehet rajta feltüntetni. A jeligét is úgy kell megválasztani,
hogy az ne utaljon a versenyző személyére, maximum 8 karakterből álló, minden esetben betűkarakterrel kezdődő
kifejezés legyen.
Minden pályamunkához egy kisméretű (C6-os) lezárt borítékban kell elhelyezni a versenyző adataival megfelelően
kitöltött 5. sz. mellékletet (Adatlap pályamunkához). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adatközléshez kötelező
az 5. sz. melléklet használata! Kívül a borítékon kizárólag a jelige szerepelhet.
A versenyzőknek a jeligével ellátott pályamunkát és a jeligés borítékot – a felterjesztési határidő figyelembe
vételével – át kell adniuk az iskola igazgatójának.
A pályamunkákat a jeligés borítékkal együtt postázásra (kézbesítésre) alkalmas módon becsomagolva az iskola
igazgatójának kell továbbítania az Oktatási Hivatalba a megjelölt határidőig. A csomagoláson az iskola hosszú
bélyegzőjén és a címzésen kívül csak a következőket kell feltüntetni: „OKTV magyar nyelv pályamunka/
pályamunkák”.
Csak azoknak a versenyzőknek a pályamunkáját kell felterjeszteni az Oktatási Hivatalba, akiknek az első fordulóbeli
dolgozata a felüljavítás után elérte a versenybizottság által meghatározott pontszámot.
A pályamunka elkészítésének szabályai:
– A pályamunka terjedelme – az ábrák, az aláírások, az irodalomjegyzék, a tartalomjegyzék leszámításával –
20-30 gépelt oldal lehet (12-es betűnagyság, 1,5-es sortávolság, 2,5 cm margó). A megadottnál kisebb vagy
nagyobb terjedelmű pályamunkákat a versenybizottság nem értékeli.
– A versenyzőktől elvárható a megfelelő stílus és helyesírás; a versenybizottság ezt is figyelembe veszi
az értékeléskor.
– Az idézetek, ábrák, irodalmi hivatkozások stb. forrásait a tudományos munkákban szokásos módon kell
megjelölni. A forrásjegyzék hiánya esetén a pályamunkát a versenybizottság nem értékeli.
– A pályamunkát nem szükséges beköttetni, kerülni kell a költséges, díszes megjelenítést.
– A pályamunka kizárólag a versenyző önálló munkája lehet. Amennyiben a versenybizottság ennek ellenkezőjét
állapítja meg, a versenyzőt kizárja a verseny résztvevői közül.
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A verseny anyaga
Első forduló
– Írásbeli (időtartam 180 perc, elérhető pontszám 100 pont).
o Feladatlap megoldása a következő feladattípusok köréből:
§ a nyelvi szintek ismerete a grammatika rendszerében (pl. szóelemek meghatározása, szavak, idegen
szavak és szólások értelmezése, a mondatelemzés kérdései),
§ szövegtani, stilisztikai, retorikai kérdések (pl. tételmondat, stílusréteg),
§ szövegértelmezés, szövegalkotás,
§ nyelvtörténet (nyelvemlékek, nyelvújítás, szövegváltozatok stb.),
§ nyelvhasználat, nyelvhelyesség, helyesírás.
A feladatlap tartalmának és követelményszintjének meghatározásában irányadóak a magyar nyelv emelt szintű
érettségi követelményei. A feladatok megoldásához segédeszköz nem használható.
Második forduló
– A pályamunkák elkészítése (elérhető pontszám 100 pont).
A pályamunkák témái:
1. A gasztronómia nyelve (a régi receptkönyvektől a gasztroblogokig)
2. Kertész Imre Sorstalanság című regényéből szabadon választott párbeszédek nyelvi elemzése
3. A hírműfaj változásának nyelvi vizsgálata 1989-től napjainkig
Harmadik forduló (döntő)
– Szóbeli (elérhető pontszám 100 pont).
o a pályamunka választott témájának önálló elkészítését ellenőrző kérdések (pl. tájékozottság a szakirodalomban
stb.),
o az első forduló feladatlapjának megoldásaival kapcsolatos kérdések,
o az iskolai tananyaggal kapcsolatos kérdések,
o korunk nyelvművelésével kapcsolatos kérdések.
A verseny szervezése
Az első forduló időpontja: 2016. november 16. (szerda) 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A feladatlapokat a szaktanárok (a szaktanári munkaközösségek) értékelik szigorúan a központi javítási-értékelési
útmutató alapján.
– A feladatlapok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni, amelyek elérték a versenybizottság által
meghatározott pontszámot.
– A beküldött feladatlapok közül a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a másfélszeresét kitevő
legjobbakat a versenybizottság felülvizsgálja, és az Oktatási Hivatal az OKTV adminisztrációs rendszerének
segítségével (ADAFOR) 2016. december 14-éig értesíti az iskolákat az eredményekről. Ezek alapján
csak azoknak a versenyzőknek a pályamunkáját kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy
tértivevényes küldeményként postára adni) 2017. január 18-áig, akiknek a feladatlapja a felüljavítás után
elérte a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános részben foglaltaknak megfelelően
a határidő betartását a postabélyegző (kézbesítőkönyv) igazolja. A határidő után felterjesztett dolgozatokat és
pályamunkákat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
A második fordulóban a pályamunkák felterjesztésének (kézbesítésének vagy postára adásának) határideje:
2017. január 18. (szerda)
– A beküldött pályamunkákat a versenybizottság értékeli, és az Oktatási Hivatal az OKTV adminisztrációs
rendszerének segítségével (ADAFOR) 2017. március 9-éig értesíti az iskolákat az eredményekről.
– A versenybizottság a feladatlap és a pályamunka összesített pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron
belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntőbe jutó versenyzőket.
A harmadik forduló (döntő) időpontja: 2017. április 3. (hétfő)
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.
A verseny végeredményét a feladatlap, a pályamunka és a döntőben elért eredmények összesítése alapján kialakult
sorrend adja. Pontazonosság esetén a feladatlap pontszáma
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2.1.4. Mozgóképkultúra és médiaismeret
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny
egy kategóriában és két fordulóban zajlik. A szervezésben és lebonyolításban közreműködik a Vizuális Világ
Alapítvány.
A versenyzőknek az első fordulóban pályamunkát kell beadniuk, amely egy projektfeladat és a hozzá tartozó
munkanapló, valamint egy esszé kidolgozásából áll az alábbiakban megadott témák közül egyet-egyet kiválasztva.
A pályamunka jeligés. A versenyző által jeligeként választott – maximum 8 karakterből álló, minden esetben
betűkarakterrel kezdődő – kifejezést alkalmas módon rá kell vezetni a pályamunkára – a műre és annak minden
nyomtatott és elektronikus összetevőjére (munkanapló, esszé, CD stb.) –, de ezen kívül semmilyen más jelzést
(nevet, iskolai bélyegzőt stb.) nem lehet rajtuk – a filmen sem – feltüntetni. A jeligét is úgy kell megválasztani, hogy
az ne utaljon a versenyző személyére.
Minden pályamunkához egy kisméretű (C6-os) lezárt borítékban kell elhelyezni a versenyző adataival megfelelően
kitöltött 5. sz. mellékletet (Adatlap pályamunkához). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adatközléshez kötelező
az 5. sz. melléklet használata! Kívül a borítékon kizárólag a jelige szerepelhet.
A versenyzőknek a jeligével ellátott pályamunka-összetevőket és a jeligés borítékot – a felterjesztési határidő
figyelembe vételével – át kell adniuk az iskola igazgatójának.
A pályamunkákat a jeligés borítékkal együtt postázásra (kézbesítésre) alkalmas módon becsomagolva az iskola
igazgatójának kell továbbítania az Oktatási Hivatalba a megjelölt határidőig. A csomagoláson az iskola hosszú
bélyegzőjén és a címzésen kívül csak a következőket kell feltüntetni: „OKTV mozgóképkultúra és médiaismeret
pályamunka/pályamunkák”.
A pályamunka elkészítésének szabályai:
– A projektmunka anyagát és a hozzá tartozó munkanaplót együtt, egy közös CD-n vagy DVD-n kell, az esszét
pedig egy külön CD-n kell az Oktatási Hivatalhoz eljuttatni. A munkanaplót és az esszét kinyomtatott változatban
is fel kell terjeszteni.
– Az esszé terjedelme – a képmelléklet, az irodalomjegyzék, a tartalomjegyzék leszámításával – 6–12 oldal lehet
(12-es betűméret, 1,5-es sortávolság).
– Az átvett szövegek, idézetek, ábrák, irodalmi hivatkozások stb. forrásait a tudományos munkákban szokásos
módon kell megjelölni.
– A versenyzők törekedjenek a megfelelő stílusra és helyesírásra, mert a versenybizottság ezt is figyelembe veszi
az értékeléskor.
– A pályamunka kizárólag a versenyző önálló munkája lehet. Amennyiben a versenybizottság ennek ellenkezőjét
állapítja meg, a versenyzőt kizárja a verseny résztvevői közül.
A verseny anyaga
Első forduló
– Projektfeladat (elérhető pontszám 100 pont).
o Egy gyakorlati feladat elkészítése a megadott témára (elérhető pontszám a projektfeladatra kapható
100 pontból 65 pont).
o Munkanapló csatolása az előbbi feladathoz (elérhető pontszám a projektfeladatra kapható 100 pontból
35 pont).
– Esszé megírása gyűjtőmunka alapján (elérhető pontszám 100 pont).
Második (döntő) forduló
– Írásbeli (elérhető pontszám 50 pont).
o A helyszínen kapott mozgóképi szövegértési és/vagy valamely médiaszöveggel kapcsolatos médiaelméleti
probléma megoldása (röviden, vázlatosan kifejtett formában, számítógépen elkészítve).
– Szóbeli (elérhető pontszám 50 pont).
o Az írásbeli feladat megoldásában tett észrevételek szóbeli megvédése a bírálóbizottság előtt egyénenként
vagy kisebb csoportokban, vita formában. Kreatív gyakorlati feladat helyszíni megoldása.
o A bírálóbizottság kérheti a versenyzőt az első fordulóban benyújtott versenymunkával kapcsolatos kérdések
kifejtésére (a projektmunka szóbeli megvédése).
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A pályamunkák témái:
A projektfeladat témái:
1. Készítsen 5-8 perces hangjátékot Szép Ernő Emberszag című regényének Az óvoda című epizódja alapján!1
Kezelje szabadon a szöveget, dramatizálja azt, írjon dialógust, használjon zenét, zajokat, zörejeket! Az eredeti
leírás szövegéből – ha feltétlenül szükséges – narrációként maximum 15 mondatot vehet át.
A hangjátékhoz mellékeljen munkanaplót, melyben bemutatja annak koncepcióját, vázolja a megvalósítás
során adódó fontosabb döntési helyzeteket, az elkészült munkával kapcsolatos észrevételeit, végül értékeli saját
munkáját!
2. Készítsen a negyvenes nőkről és férfiakról szóló „verslavina”2 művei alapján 3-4 perc hosszúságú lírai filmetűdöt!
A versekből kiindulva, szavak nélkül, csupán helyzetekre, mozgásra, cselekvésre, hangokra szervezve filmjét,
ragadjon meg valami lényegeset, fontosat abból, amiről Lackfi János, Szabó T. Anna és a versben hozzászólók
„verspárbaja” beszél!
A film vizuális stílusának kialakításához tanulmányozza dr. Szász János képeit!3

A filmetűdhöz mellékeljen munkanaplót, melyben bemutatja az eredeti koncepciót, vázolja a megvalósítás során
adódó fontosabb döntési helyzeteket, az elkészült munkával kapcsolatos észrevételeit, végül értékeli saját munkáját!
3. Tervezzen két-három perces filmetűdöt Láttam! címmel!
Az etűdöt olyan külső forgatási helyszínen kell elkészíteni, amely alkalmas arra, hogy a felvevőgép a helyszínen
megjelölt 2 × 2 m-es négyzetből ne mozduljon ki, mivel minden snittet erről a területről kell felvennie.
A filmetűdhöz mellékeljen munkanaplót, melyben bemutatja az eredeti koncepciót, fényképekkel dokumentálja
a forgatás menetét, vázolja a megvalósítás során adódó fontosabb döntési helyzeteket, az elkészült munkával
kapcsolatos észrevételeit, végül értékeli saját munkáját!
Esszék:
1. A csernobili atomkatasztrófának 2016-ban van a 30. évfordulója. Az évforduló kapcsán számos visszaemlékezés,
interpretáció jelent és jelenik meg a médiában. Írjon esszét Csernobil üzenete címmel, amelyben a média
társadalmi funkcióinak és Császi Lajos Katasztrófák média-reprezentációja című tanulmányának ismeretében
elemzi, hogy miféle következtetések adódhatnak a ma társadalma számára mindabból, ahogyan a korabeli
szocialista média kezelte a nyilvánosságot Csernobil ügyében!
2. Készítsen elemző esszét A tavalyi már ócskavas?! címmel! Az okostelefonok reklámjainak, illetve értékeléseinek4
szempontjait vesse össze azzal, hogy valójában miképpen használják és mire vágynak saját környezetében
kortársai, családtagjai ezzel a népszerű és egyre több ember által használt eszközzel kapcsolatban! A használat és
a vágyak megismerése céljából végezzen saját kutatást! Készítsen feljegyzéseket, melyben megfigyeli környezete
okostelefon-használatát, illetve kezdeményezzen irányított beszélgetéseket arról!
3. Készítsen komplex kulturális elemzést Huszárik Zoltán Elégia című filmjéről a következő szempontok szerint!
– konfliktusok, értékek, morális választások;
– nemzeti kulturális örökség;
– valóságreferencialitás;
1
2
3
4

http://www.csillagoshazak.hu/sites/csillagoshazak.hu/files/pdfs/Irodalmi-valogatas.pdf
http://www.litera.hu/hirek/az-ember-ha-negyven-verslavina
http://hirposta.hu/cikk/4918538/Jeghegyek_a_koromfekete_Balatonban/
Például a Mobilaréna-oldal értékeléseit elemezve
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–
–
–
–
–
–

filmes kánonok;
a jelentésteremtés összefüggései a befogadó személyes kulturális, szociális és pszichikai pozíciójával;
a film elhelyezése a filmvilág intézményes környezetében (filmgyártás, filmfesztiválok, filmforgalmazás,
filmkritika, filmtudomány);
kultúrák találkozása;
intertextualitás, rokonságok, előképek;
egyéb.

A verseny szervezése
Az első fordulóban a pályamunkák felterjesztésének (kézbesítésének vagy postára adásának) határideje:
2017. január 4. (szerda)
– A pályamunkákat a fentieknek megfelelően az Oktatási Hivatal címére kell továbbítani (kézbesíteni vagy
tértivevényes küldeményként postára adni).
– Az általános részben foglaltaknak megfelelően a határidő betartását a postabélyegző (kézbesítőkönyv) igazolja.
A határidő után felterjesztett pályamunkákat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
– A pályamunkákat a versenybizottság értékeli. Az értékelés szempontjai: a gyakorlati munkák esetében
elsődleges a világosan előadott koncepció, a tudatos és átgondolt szerkesztés, a választott médiummal
adekvát megjelenítés (a gondos kivitelezés elvárás, de a technikai professzionalizmus nem). Az elméleti/
elemző munkákban a feladattal adekvát ismeretanyag mozgósítását és alkalmazását, az egyéni meglátásokat,
a tájékozottságot, a kreatív problémamegoldást és az önálló kritikai megközelítést értékeli a versenybizottság.
A munkanaplóban a tudatosság, a szakmai problémákkal való szembesülés és azok leküzdése, az alkotói
folyamat ábrázolásának plasztikussága eredményezhet magasabb pontszámot.
– A versenybizottság a pályamunkák pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai
szempontok szerint – választja ki a döntőbe jutó versenyzőket.
– Az első forduló eredményeit az Oktatási Hivatal az OKTV adminisztrációs rendszerének segítségével (ADAFOR)
juttatja el az iskolákba 2017. február 3-áig. Az Oktatási Hivatal postán is küld értesítést a döntő fordulóba jutott
versenyzőknek.
A második (döntő) forduló időpontjai: 2017. február 22. (szerda) 10 óra (írásbeli), és 2017. március 14. (kedd)
10 óra (szóbeli).
– A feladatok teljesítését a versenybizottság értékeli. A döntő szóbeli részén részt vevők létszámát – az írásbeli
feladatok eredménye alapján – a versenybizottság határozza meg. Az értékelés főbb szempontjai: filmformanyelvi
érzékenység és tájékozottság, médiaelméleti felkészültség, önálló véleményalkotásra való képesség, szóbeli
kommunikációs készség.
– A verseny végeredményét a döntő fordulóban elért pontszámok alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság
esetén az első fordulóban elért eredmény dönt a helyezésről.
2.1.5. Művészettörténet
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny
egy kategóriában és három fordulóban zajlik. A második fordulóba jutó versenyzőknek az első forduló után
pályamunkát kell beadniuk az alábbiakban megadott témák közül egyet kiválasztva.
A pályamunka jeligés. A versenyző által jeligeként választott kifejezést rá kell írni a pályamunkára, de ezen kívül
semmilyen más jelzést (nevet, iskolai bélyegzőt stb.) nem lehet rajta feltüntetni. A jeligét is úgy kell megválasztani,
hogy az ne utaljon a versenyző személyére, és betű karakterrel kezdődjön.
Minden pályamunkához egy kisméretű (C6-os) lezárt borítékban kell elhelyezni a versenyző adataival megfelelően
kitöltött 4. sz. mellékletet (Adatlap pályamunkához). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adatközléshez kötelező
a 4. sz. melléklet használata! A borítékon kizárólag a jelige szerepelhet.
A versenyzőknek a jeligével ellátott pályamunkát és a jeligés borítékot – a felterjesztési határidő figyelembe
vételével – át kell adniuk az iskola igazgatójának.
A pályamunkákat a jeligés borítékkal együtt postázásra (kézbesítésre) alkalmas módon becsomagolva az iskola
igazgatójának kell továbbítania az Oktatási Hivatalba a megjelölt határidőig. A csomagoláson az iskola hosszú
bélyegzőjén és a címzésen kívül csak a következőket kell feltüntetni: „OKTV művészettörténet pályamű(vek)”.
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A pályamunka elkészítésének szabályai:
– A pályamű ajánlott terjedelme – a képmelléklet (fotó, fénymásolat, rajz), az irodalomjegyzék, a tartalomjegyzék
nélkül – 10-15 gépelt oldal lehet (12-es betűméret, 1,5-es sortávolság, 2,5 cm margó).
– Az átvett szövegek, idézetek, ábrák, irodalmi hivatkozások stb. forrásait a tudományos munkákban szokásos
módon kell megjelölni (az Interneten található anyagok nem mindig tekinthetőek hitelesnek). A forrásjegyzék
hiánya esetén a pályamunkát a versenybizottság nem értékeli.
– A pályaművet nem kell beköttetni, nem szükséges a költséges, díszes megjelenítés.
– A pályamű kizárólag a versenyző önálló munkája lehet. Amennyiben a versenybizottság ennek ellenkezőjét
állapítja meg, a versenyzőt kizárja a verseny résztvevői közül.
A verseny anyaga
Első forduló
– Írásbeli, tesztkérdéseket tartalmazó feladatlap az előzetesen megadott irodalomjegyzék alapján
művészettörténeti – építészeti, festészeti, szobrászati – alapfogalmakból, alapvetően a középszintű érettségi
vizsga követelményrendszere alapján (időtartam 120 perc, elérhető pontszám 100 pont).
A feladatok megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható.
Irodalom:
o Pázmány Ágnes–Permay Éva: Látás és ábrázolás. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2012.
(ajánlott a III., IV., VII., VIII., XI. fejezetek)
o Tatai Erzsébet: Művészettörténeti ismeretek. Enciklopédia Kiadó, Budapest, 2004.
(ajánlott a III., IV., V. fejezetek)
o Zombori Béla (2004): Képszótár – Artwords (művészettörténeti nevek, fogalmak képes kislexikona)
a www.kepszotar.hu WEB helyen. (építészeti, festészeti, szobrászati alapfogalmak)
Második forduló
– A pályamunka elkészítése (elérhető pontszám 100 pont).
o Valamennyi téma esetében a feladat műelemzés.
A pályamunkák téma- és irodalomjegyzéke:
1. Kolozsvári Tamás: Kálvária-oltár, fa, tempera, helyenként aranyozott. 1427. Esztergom, Keresztény Múzeum
Poszler Györgyi: Kolozsvári Tamás Kálvária-oltára. in. Sigismundus Rex et Imperator – Művészet és kultúra
Luxemburgi Zsigmond korában 1387–1437. szerk. Takács Imre, kiállítási kat. Budapest, Szépművészeti Múzeum,
2006. 580–586. o.
Mucsi András: Kolozsvári Tamás. ( A művészet kiskönyvtára), Corvina Kiadó, Budapest, 1969
Mucsi András: Kolozsvári Tamás-oltára. Magyar Helikon/Corvina, Budapest, 1978
Török Gyöngyi: Táblaképfestészetünk korai szakasza és európai kapcsolatai, Ars Hungarica, 1978. 7–27.
Török Gyöngyi: Kolozsvári Tamás: Garamszentbenedeki Kálvária-oltár. In: Cséfalvay P. (szerk., bev.): Keresztény
Múzeum Esztergom, Budapest, 1993. 172–174.
2. Georg Raphael Donner: A pozsonyi Szent Márton dóm főoltára. 1736
Igaz Rita: A barokk Magyarországon. Corvina Kiadó Kft., Budapest, 2007
Kovács Péter: Raphael Donner. (A művészet kiskönyvtára) Corvina Kiadó, Budapest,1979
Pigler Andor: Georg Raphael Donner élete és művészete. Bisztrai Farkas Ferenc kiadása, Budapest, 1933
3. Lajta Béla: Fővárosi VIII. kerületi Felső Kereskedelmi Iskola (Vas u. 9–11.) 1909–1913.
Gerle János–Csáki Tamás: Lajta Béla (Az Építészet Mesterei) Holnap Kiadó, Budapest, 2013
Gerle János–Kovács Attila–Makovecz Imre: A századforduló magyar építészete. Szépirodalmi Könyvkiadó-BONEX,
1990., 109–116. old.
Ritoók Pál: Fővárosi VIII. kerületi Felső Kereskedelmi Iskola. http://lajtaarchiv.hu/
4. Kondor Béla: Jelenetek Dózsa György idejéből. (Rézkarc), 1956.
Németh Lajos: Kondor Béla. Corvina Kiadó, Budapest, 1976.
Végvári Lajos: Kondor Dózsa-sorozatának keletkezése. Miskolci Hermann Ottó Múzeum Közleményei 17. 1978–1979.
Sinkovits Péter: Kondor Béla. Kossuth Kiadó, Budapest, 2007.
Hornyik Sándor–Farkas Zsófia: Forradalmár, próféta, melós – Kondor Béla művészete.(kat.) Debrecen, MODEM,
2012.
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Harmadik forduló (döntő)
– Szóbeli (elérhető pontszám 100 pont).
Téma:
Nyolcak és aktivisták
o Műfelismerés az előzetesen megadott irodalom alapján (25 pont).
o Otthoni felkészülés alapján a döntő megadott korszakához, témájához tartozó – közvetlen élményen is
alapuló, szabadon választott mű elemző-értékelő bemutatása, legfeljebb öt perces digitális prezentáció
(PowerPoint) formájában, amelyben a képek dominálnak (25 pont).
o Önálló kiselőadás tartása az előzetesen megadott irodalomjegyzék alapján. A helyszínen kihúzott témához
kapcsolódó képek segítik az előadás megtartását, amelynek lényege a korba, az egyetemes és a magyar
művészetbe helyezett műelemzés hangsúlyozása (50 pont).
A verseny szervezése
Az első forduló időpontja: 2016. december 7. (szerda) 14 óra
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A feladatlapokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási-értékelési útmutató
alapján.
– A feladatlapok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni, amelyek elérték a versenybizottság által
meghatározott pontszámot.
– A beküldött feladatlapok közül a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a másfélszeresét kitevő
legjobbakat a versenybizottság felülvizsgálja, és az Oktatási Hivatal az OKTV adminisztrációs rendszerének
segítségével (ADAFOR) 2017. január 12-éig értesíti az érintett iskolákat az eredményekről. Ezek alapján
csak azoknak a versenyzőknek a pályamunkáját kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy
tértivevényes küldeményként postára adni) 2017. február 13-áig, akiknek a feladatlapja a felüljavítás után
elérte a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános részben foglaltaknak megfelelően
a határidő betartását a postabélyegző (kézbesítőkönyv) igazolja. A határidő után felterjesztett dolgozatokat és
pályamunkákat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
A második fordulóban a pályamunkák felterjesztésének (kézbesítésének vagy postára adásának) határideje:
2017. február 13. (hétfő)
– A beküldött pályamunkákat a versenybizottság értékeli, és az Oktatási Hivatal az OKTV adminisztrációs
rendszerének segítségével (ADAFOR) 2017. március 22-éig értesíti az iskolákat az eredményekről és a döntő
fordulóba továbbjutott versenyzők számára a felkészüléshez szükséges irodalomjegyzékről.
– A versenybizottság a feladatlap és a pályamunka összesített pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron
belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntőbe jutó versenyzőket.
– A pályamunkákat a versenybizottság a következő szempontok szerint értékeli:
o a kiválasztott témával kapcsolatos tájékozottság
§ a korszakról, a művészről, az elemzett műről, valamint jelentőségéről az európai művészetben;
o a szakirodalmi tájékozottságon túl az olvasmányok megértése
§ alapvető elvárás az irodalomból szerzett ismeretek önálló, logikus felhasználása, alárendelése
a műelemzésnek;
§ a szakirodalom fordulatainak kritika nélküli átvétele, és folytonos ismertetése az önálló gondolkodást és
fogalmazást nem helyettesítheti;
o a műelemzésnek egyformán jelentős összetevője legyen
§ a mű pontos és szabályos elemző leírása;
§ a korszakra, az alkotóra, a műre jellemző stílusjegyek szakszerű kimutatása;
§ adott esetben ikonográfiai elemzés, a mű tartalmának kifejezése, művészettörténeti helyének,
jelentőségének kimutatása (a művész életművében, a korszakban);
o a kiválasztott műalkotás művészeti eszközeinek kifejtése
§ a képeken ábrázolt emberi viszonyok, és a mű érzelmi hatásának fejtegetése, vagy az építéstörténet
részletező leírása az objektív, szakszerű műértelmezést nem pótolja;
o egyéb, fontos bírálati szempontok
§ a feldolgozás tartalmi arányossága, a stílus, a szabatos fogalmazás.
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A harmadik forduló (döntő) időpontja: 2017. április 25. (kedd)
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi Budapesten, az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét a második fordulóban kapott pontszámok fele és a harmadik fordulóban elért
pontszámok összesítése alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén a döntőben elért pontszám,
további pontazonosság esetén az önálló kiselőadásra kapott pontszám határozza meg a helyezést.
2.1.6. Történelem
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny egy
kategóriában és három fordulóban zajlik. A versenyzőknek a második forduló második részében pályamunkát kell
beadniuk az alábbiakban megadott témák közül egyet kiválasztva.
A pályamunka jeligés. A versenyző által jeligeként választott – maximum 8 karakterből álló, minden esetben
betűkarakterrel kezdődő – kifejezést rá kell írni a pályamunkára, de ezen kívül semmilyen más jelzést (nevet,
iskolai bélyegzőt stb.) nem lehet rajta feltüntetni. A jeligét is úgy kell megválasztani, hogy az ne utaljon a versenyző
személyére.
Minden pályamunkához egy kisméretű (C6-os) lezárt borítékban kell elhelyezni a versenyző adataival megfelelően
kitöltött 5. sz. mellékletet (Adatlap pályamunkához). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adatközléshez kötelező az
5. sz. melléklet használata! Kívül a borítékon kizárólag a jelige szerepelhet.
A versenyzőknek a jeligével ellátott pályamunkát és a jeligés borítékot – a felterjesztési határidő figyelembe
vételével – át kell adniuk az iskola igazgatójának.
A pályamunkákat a jeligés borítékkal együtt postázásra (kézbesítésre) alkalmas módon becsomagolva az iskola
igazgatójának kell továbbítania az Oktatási Hivatalba a megjelölt határidőig. A csomagoláson az iskola hosszú
bélyegzőjén és a címzésen kívül csak a következőket kell feltüntetni: „OKTV történelem pályamunka/pályamunkák”.
Csak azoknak a versenyzőknek a pályamunkáját kell felterjeszteni az Oktatási Hivatalba, akiknek a második
fordulóbeli dolgozata elérte a versenybizottság által meghatározott pontszámot.
A pályamunka elkészítésének szabályai:
– A pályamunka terjedelme – az ábrák, az aláírások, az irodalomjegyzék, a tartalomjegyzék leszámításával –
20-30 gépelt oldal lehet (12-es betűnagyság, 1,5-es sortávolság, 2,5 cm margó). A megadottnál kisebb vagy
nagyobb terjedelmű pályamunkákat a versenybizottság nem értékeli.
– A versenyzők törekedjenek a megfelelő stílusra és helyesírásra, mert a versenybizottság ezt is figyelembe veszi
az értékeléskor.
– Az idézetek, ábrák, irodalmi hivatkozások stb. forrásait a tudományos munkákban szokásos módon kell
megjelölni. A forrásjegyzék hiánya esetén a pályamunkát a versenybizottság nem értékeli.
– A pályamunkát nem szükséges beköttetni, kerülni kell a költséges, díszes megjelenítést.
– A pályamunka kizárólag a versenyző önálló munkája lehet. Amennyiben a versenybizottság ennek ellenkezőjét
állapítja meg, a versenyzőt kizárja a verseny résztvevői közül.
A verseny anyaga
Első forduló
– Írásbeli (időtartam 180 perc, az elérhető pontszám 100 pont).
o Feladatlap, amelynek 70%-a a kétszintű érettségi vizsga követelményeire épül (a rendes érettségi vizsga
tanévét megelőző évfolyamok tanulói 1790-ig, a rendes érettségi vizsgát tevő évfolyamok tanulói
1920-ig kaphatnak feladatokat), 30%-a pedig a választott pályázati témával foglalkozik. Az utóbbi 30%-ra
vonatkozóan a felkészüléshez szükséges szakirodalom a pályamunkák témáinál olvasható.
A feladatok megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható.
Második forduló
Első rész
– Írásbeli (időtartam 240 perc, elérhető pontszám 60 pont).
o Feladatlap, amely szintén a kétszintű érettségi követelményeire épülő, a magyar és az egyetemes történelem
alapvető összefüggéseire vonatkozó, kb. négy esszékérdésből áll (a rendes érettségi vizsga tanévét megelőző
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évfolyamok tanulói 476-tól 1848-ig, a rendes érettségi vizsgát tevő évfolyamok tanulói 476-tól 1939-ig
kaphatnak feladatokat).
Második rész
– A pályamunka értékelése (elérhető pontszám 80 pont).
o A versenybizottság az értékelésekor a következő szempontokat veszi figyelembe: a pályamunka tartalma,
felépítése, anyaggazdagsága, anyagkezelése, a megírás módja valamint a formai követelmények teljesítése.
1. A magyarországi reformáció kibontakozása és hatásai a hazai művelődésre a XVI. században
A reformáció eszméinek elterjedése Magyarországon és Erdélyben is nagy hatást gyakorolt az anyanyelvi
kultúrára, szellemi megújulásra. A protestáns vallási irányzatok elterjedésével és az új egyházak szervezeti
kereteinek kialakulásával párhuzamosan iskolák, nyomdák jöttek létre, és sorra születtek a magyar
nyelvű teológiai művek. A téma választása esetén javasoljuk a reformáció hazai művelődésre gyakorolt
hatásának egy-egy kiemelt jelenségét bemutatni.
Szakirodalom:
§ Péter Katalin: Hogyan lettek a magyarországi reformátusok kálvinisták?; Dienes Dénes: A reformáció
Magyarországon; Szabadi István: A kálvini ellenállási jog és magyar értelmezései; Buzogány Dezső: Erdély,
a recepta religiók földje. In: Rubicon 2009. (20. évf.) 9. szám, 38–51. o.
§ Péter Katalin: A reformáció Magyarországon. In: Péter Katalin: Papok és nemesek. Bp., 1995. 15–30. o.
§ Péter Katalin: A bibliaolvasás mindenkinek szóló programja Magyarországon a 16. században.
Uo. 31–55. o.
2. A kormányzat kísérletei a jobbágykérdés megoldására az 1767. évi úrbérrendezéstől az 1853. évi
úrbéri pátensig
A dolgozatban a pályázó bemutatja azokat a kormányzati törekvéseket és lépéseket, amelyek révén a bécsi Udvar
és az uralkodók megpróbálták megoldani a 18–19. századi Magyarország legfontosabb társadalmi-politikai
kérdését, a jobbágyság helyzetének javítását, rendezését, illetve a jobbágyfelszabadítás végrehajtását. Ezen
belül négy nagyobb tematikai egység feldolgozása képzelhető el, lehetőleg nem együttesen, hanem külön-külön.
Ezek a következők:
a. A Mária Terézia-féle úrbérrendezés és végrehajtása
b. II. József jobbágypolitikája és jobbágyrendelete
c. Konzervatív fordulat a jobbágykérdés rendezésében 1825–1848
d. A jobbágyfelszabadítás szabályozása a neoabszolutizmus korában – az 1853. évi Úrbéri Pátens
Szakirodalom:
§ Barta János: A tizennyolcadik század története. Magyar Századok. Pannonica, Bp., 2000. 171–177. o.
§ Magyarország története 1686–1790. Főszerk. Ember Győző és Heckenast Gusztáv. Magyarország
története tíz kötetben. Akadémiai Kiadó, Bp., 1989. 4/2. k. 926–929. 1069–1081. o.
§ Gergely András: A magyar reformellenzék kialakulása és megszilárdulása (1830–1840). In: Magyarország
története 1790–1848. Főszerk. Mérei Gyula. Szerk. Vörös Károly. Magyarország története tíz kötetben.
Akadémiai Kiadó, Bp., 1980. 5/2. k. 706–715., 720–728., 744–748. o.
§ Szabad György: Az önkényuralom kora (1849–1867). (In:) Kovács Endre főszerk. – Katus László szerk.:
Magyarország története 1848–1890. 6/1. kötet. Akadémiai Kiadó, Bp., 1979. 530–539. o.
3. Kényszerű népességmozgások lakóhelyemen és környékén Magyarország szovjet megszállásának
első szakaszában (1944/45–1953)
A pályázó a lakóhelyét érintő kényszerű népességmozgásokat (különösen a Szovjetunióba történő elhurcolást,
a magyar állam által 1945 után végrehajtott lakosságcseréket, az 1949 után elrendelt ki- és áttelepítéseket)
mutatja be Magyarország szovjet megszállástól, Nagy Imre kormányra kerüléséig. A témán belül választható egy
intézkedés-sorozat részletes, vagy a lakóhelyet érintő népességmozgások egész korszakra kiterjedő bemutatása.
A pályamű értékét növeli, ha az elemzés általános politika- és gazdaságtörténeti összefüggésében mutatja be
az adott települést érintő kényszerintézkedéseket, továbbá kitér a helyi lakosság reakcióira. (Levéltári források
feltárása, történeti interjúk készítése esetén, ezeket értelmezve és a tanulmányba szervesen beépítve kell
felhasználni.)
Szakirodalom:
§ Stark Tamás: A politikai okokból a Szovjetunióba hurcolt magyarok. In: Rubicon, 2014. (24. évf.) 4–5. sz.
142–145. o.
§ Marchut Réka: A magyarországi németek internálása. In: Rubicon, 2012. (23. évf.) 11. sz. 54–56. o.
§ Saád József: Hortobágy: A magyar Gulág. In: Rubicon, 2010. (21. évf.) 6. sz. 4–20. old.
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§
§

Széchenyi Kinga: Kitelepítés a Rákosi-rendszerben. In: Rubicon 2010. (21. évf.) 6. sz. 28–35. o.
Popély Árpád: A csehszlovák-magyar lakosságcsere és az áttelepítésre kijelölt szlovákiai magyarok
névjegyzékei. In: Fórum. Társadalomtudományi szemle, 2008. (10. évf.) 1. sz. 125–131. o.
(http://epa.oszk.hu/00000/00033/00032/pdf/szemle_2008_1_popely.pdf )

Harmadik forduló (döntő)
– Szóbeli (elérhető pontszám 60 pont).
o A pályamunka megvédése (elérhető pontszám 20 pont).
o A tanuló adott évfolyamának kétszintű érettségi kompetenciakövetelményeire épülő gondolkodtató
kérdések. A rendes érettségi vizsga tanévét megelőző évfolyamok tanulói 1711–1914-ig, a rendes
érettségi vizsgát tevő évfolyamok tanulói az 1914-től napjainkig terjedő időszakra vonatkozóan
kaphatnak feladatokat. A versenyzők egy témát és egy tétellapot húznak, melyen a feldolgozást segítő
források szerepelnek. Rövid felkészülési időt követően a versenyzők a bizottság előtt ismertetik a téma
kidolgozásának vázlatát (kb. 5–8 perc), majd a téma értelmezéséhez kapcsolódó, a bizottság által feltett
gondolkodtató, problémamegoldó kérdésekre válaszolnak (kb. 3-5 perc). (elérhető pontszám 40 pont).
A verseny szervezése
Az első forduló időpontja: 2016. november 7. (hétfő) 14 óra
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A dolgozatok első részét a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási-értékelési
útmutató alapján.
– A dolgozatok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy tértivevényes
küldeményként postára adni), amelyeknek a középiskolai tananyagra vonatkozó része legalább 75%-os
(minimum 52,5 pont) eredményű. Az általános részben foglaltaknak megfelelően, a határidő betartását
a postabélyegző (kézbesítőkönyv) igazolja. A határidő után felterjesztett dolgozatokat az Oktatási Hivatal
elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
– A beküldött dolgozatok közül a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a másfélszeresét kitevő legjobbak
második részének (a szakirodalomra vonatkozó feladatoknak) az értékelését, illetve az első rész felüljavítását
a versenybizottság végzi a központi javítási-értékelési útmutató alapján, és meghatározza a továbbjutás
ponthatárát.
– Az Oktatási Hivatal az OKTV adminisztrációs rendszerének segítségével (ADAFOR) legkésőbb 2016.
december 1-éig értesíti az iskolákat az eredményekről.
A második forduló első részének időpontja: 2016. december 12. (hétfő) 10 óra
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi.
– A dolgozatokat a versenybizottság értékeli központi javítási-értékelési útmutató alapján.
– Az Oktatási Hivatal az OKTV adminisztrációs rendszerének segítségével (ADAFOR) 2017. január 13-áig értesíti
az iskolákat a második forduló első részének eredményeiről, és azoknak a versenyzőknek a pályamunkáját
kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy tértivevényes küldeményként postára adni) 2017.
február 16-áig, akiknek a feladatlapja elérte a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános
részben foglaltaknak megfelelően a határidő betartását a postabélyegző (kézbesítőkönyv) igazolja. A határidő
után felterjesztett pályamunkákat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
– A versenybizottság a fenti pontszámot úgy határozza meg, hogy a második forduló feladatlapjának
megoldásában az adott pontszámnál több pontszámot elérő versenyzők száma nem érheti el a hatvanat.
A második forduló második részében a pályamunkák felterjesztésének (kézbesítésének vagy postára
adásának) határideje: 2017. február 16.
– A versenybizottság értékeli a beküldött pályamunkákat, és az Oktatási Hivatal az OKTV adminisztrációs
rendszerének segítségével (ADAFOR) 2017. március 21-ig értesíti az iskolákat az eredményekről.
– A versenybizottság a második forduló feladatlapjának és a pályamunkának az összesített pontszáma alapján
– a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntőbe jutó
versenyzőket.
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A harmadik forduló (döntő) időpontja: 2017. április 11. (kedd)
– A döntőt az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét a második és a harmadik fordulóban elért eredmények összesítése alapján kialakult
sorrend adja. Pontazonosság esetén a döntő (szóbeli) forduló eredménye határozza meg a helyezést.
2.1.7. Vizuális kultúra
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny egy
kategóriában és három fordulóban zajlik.
A verseny szervezésében és lebonyolításában közreműködik a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete és a Budai
Rajziskola.
A versenyzőknek az első fordulóban pályamunkát kell készíteniük, amely egy műalkotásból és a hozzá tartozó
alkotói naplóból áll. Minden versenyző csak egyetlen pályamunkával vehet részt a versenyen, kiválasztva egyet az
alábbiakban megadott területek, és a hozzájuk tartozó feladatok közül.
A pályamunka jeligés. A versenyző által jeligeként választott – maximum 8 betűkarakterből álló, – kifejezést
alkalmas módon rá kell vezetni a pályamunkára – a műre és annak minden nyomtatott és elektronikus összetevőjére
(alkotói napló, stb.) –, de ezen kívül semmilyen más jelzést (nevet, iskolai bélyegzőt stb.) nem lehet rajtuk
feltüntetni. A jeligét is úgy kell megválasztani, hogy az ne utaljon a versenyző személyére.
Minden pályamunkához egy kisméretű (C6-os) lezárt borítékban kell elhelyezni a versenyző adataival megfelelően
kitöltött 5. sz. mellékletet (Adatlap pályamunkához). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adatközléshez kötelező az
5. sz. melléklet használata! Kívül a borítékon kizárólag a jelige szerepelhet.
A pályamunkák felterjesztéséről az iskola igazgatójának kell gondoskodnia a következők szerint: a pályamunkák
hármas egységét (1. a jeligés boríték, 2. az elkészített műalkotás, 3. az alkotói napló) a sajátos jelleg miatt
versenyzőnként külön-külön csomagban, postázásra (kézbesítésre) alkalmas módon becsomagolva kell
eljuttatni az alább megjelölt határidőig. A postai, illetve kézbesítési címet az Oktatási Hivatal a beküldési
határidő lejárta előtt legalább két héttel közli az OKTV adminisztrációs rendszerének segítségével
(ADAFOR). A csomagolásokon az iskola hosszú bélyegzőjén és a címzésen kívül csak a következőket kell feltüntetni:
„OKTV vizuális kultúra pályamunka”.
A pályamunka elkészítésének szabályai:
– A verseny három területen (képzőművészeti alkotás, kommunikatív tervezés, tárgyalkotás/iparművészet) zajlik.
– A műalkotások mérete: kép legnagyobb oldala legfeljebb 50 cm; szobor, tárgy vagy térbeli makett legnagyobb
mérete legfeljebb 40 cm lehet. A műalkotást bemutatható formában, szükség esetén paszpartúrázva (legfeljebb
70 × 70 cm), esetleg egyszerű keretben, üveg nélkül kell beküldeni. Összetett művekhez, sorozatokhoz kiállítási
terv javasolt.
– Az alkotói napló képekkel együtt legfeljebb 10 oldalas, maximum A/4-es méretű lehet. A kiállításon való
bemutatás miatt javasoljuk, hogy a lapok egyoldalasak és sérülésmentesen bonthatók legyenek.
– A méretnek, darabszámnak és a csomagolási előírásoknak nem megfelelő alkotások nem vehetnek részt
a versenyben.
– A pályamunka kizárólag a versenyző önálló munkája lehet. Amennyiben a versenybizottság ennek ellenkezőjét
állapítja meg, a versenyzőt kizárja a verseny résztvevői közül.
– A munkanaplókat a versenyzők nem kapják vissza, mivel a dokumentáció részét képezi, ezért beküldés
előtt javasoljuk másolat készítését.
– A verseny résztvevőinek alkotásai és alkotói naplói az interneten vagy oktatási céllal más fórumon
közlésre kerülhetnek.
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A verseny anyaga:
Első forduló
– Műalkotás készítése (elérhető pontszám 70 pont).
– Alkotói napló a műalkotáshoz, amely tartalmazza a röviden összefoglalt alapgondolatot és az alkotás terveit,
variációit, vázlatait, háttéranyagait (elérhető pontszám 10 pont).
Összefoglaló téma: PRIZMA – A tudomány élménye
Világunk megismerésének egyik alapvető eszköze a tudomány. Ahogy a prizma szétbontja a fényt, úgy osztódik fel
sokféle területre, így a bölcsészet-, a társadalom-, a természet-, az orvos-, az agrár-, a hit-, és a művészettudományra,
valamint a műszaki tudományokra. De a tudomány nemcsak ismeretanyagában, tevékenységében létezik, hanem
a sajátos képalkotó módszereivel létrehozott izgalmas, meglepő, különös vagy éppen könnyed, törékeny, megindító
látványokban is. A tudomány csodálatos jelenségei és képi világa is kiindulási pontja lehet a művészi alkotásoknak.
Az első forduló választható területei és feladatai:
1. Képzőművészeti alkotás
Választható:
a) Készítsen olyan alkotást, amelyben művészi formában fejezi ki a témával kapcsolatos érzéseit, ismereteit,
mondanivalóját. A művek megidézhetik a tudomány világát, arculatát, szemléltethetik múltját, kifejezhetik
jelenét, elképzelhetik jövőjét, és bemutathatják működését, alkotóit. Az alkotás kiindulásául felhasználhatja
a tudomány képalkotó eszközével létrehozott képet, látványt, vagy feldolgozhatja valamelyik területének
különös, egyedi vizuális világát. A megközelítés lehet komoly, de humoros is.
A műfajok, anyagok és technikák közül szabadon lehet választani. Beküldhető grafika (egyedi vagy sokszorosított),
festmény (javasoljuk a vízbázisú festékeket), fotó, plasztika (szobor, dombormű, plakett stb.). Készíthető mű a kortárs
képzőművészet műfajaiban is, így beküldhető pl. environment, installáció grafikai minőségű terve vagy az elkészült
alkotás fotódokumentációja. Ha sorozatot készít, akkor az legfeljebb öt darabból állhat. A képregény két A/3-as álló
vagy fekvő oldalból álljon, a cím és szöveg stílusa illeszkedjen a képek stílusához.
b) Alkossa (tervezze) meg egy egyetem központi terére, vagy épületének, esetleg előcsarnokának falára
a tudománynak illetőleg az adott tudományterületnek monumentális köztéri szimbólumát, JEL-ét. Ez a helytől
függően lehet térbeli vagy síkbeli alkotás, megfogalmazása pedig konkrét vagy absztrakt.
A mű lehet szabadkézi vagy számítógéppel készített. Beadandó a köztéri szimbólum látszati képe (az anyagok és
szerkezet jelölésével), leírása, és egyszerű térbeli modellje.
2. Kommunikatív tervezés
Választható:
a) Tervezze meg egy szabadon választott tudományterületnek, kutatóintézetnek kisarculatát. A kisarculat elemei:
embléma vagy logotípia, névjegy, levélpapír, boríték.
A terv lehet számítógéppel készített vagy szabadkézi. A számítógéppel készített tervet nyomtatva kérjük beküldeni.
b) Szabadon választott tudományos ismeret (pl. tömegvonzás), módszer (pl. űrutazás), eszköz (pl. mikroszkóp)
bemutatására képekből és hozzájuk illő, megformált szövegből állítsa össze egy ifjúsági magazin
négy oldalának grafikai tervét. A megközelítés lehet komoly, de humoros is.
A terv lehet szabadkézi vagy számítógéppel készített. A szöveg, a használt betűtípus, a tipográfiai megoldás
a megcélzott közönséghez alkalmazkodjon. A formátum szabad, de az oldalhossz minimum 21 cm-es legyen.
Az újságoldalakat kinyomtatva kérjük beküldeni.
3. Tárgyalkotás, iparművészet
Választható:
a) Tervezzen ajándéktárgyat, emléktárgyat egy szabadon választott tudományterület múzeumának,
kiállításának ajándékboltja részére. A tárgy (tartalma, formája, anyaga, megmunkálása stb.) utaljon a választott
tudományterület (pl. régészet, állattan, csillagászat) valamilyen jelenségére, tulajdonságára, sajátosságára.
Beadandó a tárgy maga vagy térbeli modellje, a tárgy látszati képe és tervrajza (az anyagok és a szerkezet jelölésével).
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b) „A tudomány kapuja”
Tervezze meg egy kutatóintézet vagy egyetemi tanszék, esetleg tudományos gyűjtemény, múzeum kapuját
oly módon, hogy a kapu formája (anyaga, szerkezete, előállítása, működése) fejezze ki a tudomány, vagy
az adott tudományterület karakterét, jellegét. A kapu mérete, működési elve tetszőleges, lehet hagyományos,
mechanikus, elektronikus, de lehet teljesen a képzelet világából származó is.
Beadandó a kapu léptékhelyes (m= 1:10 vagy 1:20) térbeli modellje, a kapu látszati képe és tervrajza (az anyagok,
a szerkezet jelölésével), és a mű leírása.
c) Nem mindegy, hogy egy diák számára milyen a tudománnyal való ismerkedés, tanulás helye! Tervezze meg
azt az egyéni, ötletes „otthoni munkaállomást” (asztal – ülőhely – polcrendszer – számítógép – scanner –
nyomtató stb.), amely korszerű s ugyanakkor kényelmes.
Beadandó a munkaállomás látszati képe a tanuló elhelyezésével együtt, valamint műszaki rajza 1:10 léptékben
(oldalnézetek, részletrajzok).
Az anyagok, eszközök és technikák közül szabadon választhat. A terv lehet szabadkézi vagy számítógéppel készített.
Számítógéppel készített munka esetében a kinyomtatott lapokat kérjük elküldeni.
Második forduló
– Félalakos portré fekete-fehér tónusos szabadkézi rajza tetszés szerinti technikával, fél íves (A/2 vagy B/2)
méretben (időtartam 180 perc, elérhető pontszám 40 pont).
Harmadik forduló (döntő)
– Művészettörténeti teszt Haraszty István művészetéből (időtartam 60 perc, elérhető pontszám 20 pont).
– Feladat a vizuális nyelv kreatív alkalmazásának témaköreiből: térábrázolás, formaalkotás, színhasználat.
(időtartam 120 perc, elérhető pontszám 20 pont).
A verseny szervezése
Az első fordulóban a pályamunkák felterjesztésének (postára adásának) határideje: 2017. január 5.
(csütörtök). Kézbesítés (iskolai kézbesítővel): 2017. január 6. (péntek), 10 – 17 óra között.
– A pályamunkákat az előzőekben megadott módon versenyzőnként külön (!) csomagolva kell eljuttatni
tértivevényes küldeményként. A postai, illetve kézbesítési címet az Oktatási Hivatal a beküldési határidő
lejárta előtt legalább két héttel közli az OKTV adminisztrációs rendszerének segítségével (ADAFOR).
A csomagoláson az iskola hosszú bélyegzőjén és a címzésen kívül csak a következőket kell feltüntetni: „OKTV
vizuális kultúra pályamunka”.
– Az általános részben foglaltaknak megfelelően a határidő betartását a postabélyegző (kézbesítőkönyv) igazolja.
A határidő után felterjesztett pályamunkákat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
– A fordulót a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete, valamint a Budai Rajziskola bonyolítja le az Oktatási
Hivatallal együttműködve.
– A pályamunkákat a versenybizottság értékeli. Az értékelés szempontjai: a mű összhangja, eredetisége,
kifejező-, közlő ereje vagy használhatósága; a megformálás és az anyag-, eszközhasználat minősége. Az alkotói
naplóban a tudatosságot, az alkotófolyamat rövid ismertetését, ötletek, vázlatok, gyűjtések bemutatását értékeli
a versenybizottság. Az értékelés kétszintű. Az első szinten a versenybizottság kiválasztja a további értékelésre
bocsátható pályamunkákat (ezen a szinten pontértékek nem keletkeznek), a második szinten pedig részletes
pontozással minősíti, rangsorolja ezeket a műveket.
– A versenybizottság az értékelés második szintjére került pályamunkák pontszáma alapján választja ki a második
fordulóba jutó versenyzőket.
– Az első forduló eredményeit az OKTV adminisztrációs rendszerének segítségével (ADAFOR) juttatjuk el
az iskolákba 2017. január 25-éig, és az Oktatási Hivatal postán is küld értesítést a második fordulóba jutott
versenyzőknek.
A második forduló időpontja: 2017. február 17. (péntek), 11 óra.
– A fordulót a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete és a Budai Rajziskola bonyolítja le.
– A forduló lebonyolítása 11.00 –14.00 között történik.
– A feladat teljesítését a versenybizottság értékeli az alábbi szempontok alapján: anatómiai hitelesség, kompozíció,
formaalakítás, anyag- és eszközhasználat, kifejezőerő. Ezt követően az első és második forduló összesített
pontszáma alapján, a lehetséges létszámhatáron belül – szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki
a döntő fordulóba jutó versenyzőket.
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– Az Oktatási Hivatal legkésőbb 2017. március 1-éig értesíti az iskolákat az OKTV adminisztrációs rendszerének
segítségével (ADAFOR) a második forduló eredményeiről.
A harmadik (döntő) forduló időpontja: 2017. március 17. (péntek), 11 óra.
– A fordulót a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete és a Budai Rajziskola bonyolítja le.
– A vizuális nyelvi feladat témája a helyszínen kerül kihirdetésre. A művészettörténeti teszt anyagát a középiskolai
tananyag mellett elsősorban a kiírásban szereplő téma képezi. A vizuális nyelvi feladat és a művészettörténeti
teszt teljesítését a versenybizottság értékeli. Az értékelés főbb szempontjai: kreativitás, térábrázolási,
formaalkotási, színhasználati kompetenciák, valamint művészettörténeti tájékozottság, műelemző képesség.
– A verseny végeredményét az első, második és a harmadik (döntő) fordulóban elért pontszámok összesítése
alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén sorrendben az első fordulóban elért összesített pontszám,
majd az első forduló pályamunka pontszáma, végül a döntő forduló kreatív feladatának pontszáma határozza
meg a helyezést.
– A második fordulóba jutott versenyzők művei kiállításra kerülnek. A kiállítás megrendezését a Magyar
Rajztanárok Országos Egyesülete bonyolítja le.
– Az Oktatási Hivatal legkésőbb 2017. március 31-éig értesíti az iskolákat az OKTV adminisztrációs rendszerének
segítségével (ADAFOR) a döntő eredményeiről.
A vizuális kultúra pályamunkák postán történő visszajuttatására nincs lehetőség. Az első forduló eredményének
kiküldésével egy időben az Oktatási Hivatal értesíti az érintett iskolákat arról, hogy a második fordulóba nem
jutott versenyzők hol és mikor vehetik át személyesen vagy megbízott által a pályamunkákat. A kiállításra került
pályamunkák visszaadása június elején várható. Az át nem vett pályamunkák megőrzését az Oktatási Hivatal
nem biztosítja.

2.2. Nem pályázatos tantárgyak
2.2.1. Angol nyelv
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny
két kategóriában és három fordulóban zajlik.
– I. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik nem tartoznak a II. kategóriába.
– II. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik angol-magyar két tanítási nyelvű képzésben, illetve angol nyelvi
előkészítő évfolyammal induló képzésben vesznek/vettek részt.
A verseny anyaga
Első forduló
– Írásbeli (időtartam 180 perc, elérhető pontszám 100 pont).
o Nyelvhasználati teszt, olvasott szöveg megértését ellenőrző feladatok.
Második forduló
– Írásbeli (időtartam 125-130 perc, elérhető pontszám 110 pont).
o Hallás utáni szövegértést ellenőrző feladatok (időtartam 35-40 perc, elérhető pontszám 32 pont).
o Nyelvhasználati teszt (időtartam 45 perc, elérhető pontszám 50 pont).
o Irányított fogalmazás (időtartam 45 perc, elérhető pontszám 28 pont).
– Szóbeli (elérhető pontszám 60 pont).
o Egy angol nyelven olvasott regény bemutatása beszélgetés formájában. A regény prózai mű legyen,
verses, illetve képregény nem fogadható el. Az eredetileg angol nyelven írt, legalább 150 oldalas, nem
adaptált művet a versenyzőnek a szóbeli versenyen nyomtatott formában be kell mutatnia (elektronikus
eszközön tárolt művek, pl. e-book, nem fogadhatóak el). Amennyiben a versenyző a művet nem tudja
bemutatni a szóbeli kezdetén, illetve a mű eredetileg nem angol nyelven íródott, a szóbeli rész értékelésekor
a maximálisan elérhető pontszámnak legfeljebb felét kaphatja meg.
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Harmadik forduló (döntő)
– Szóbeli (elérhető pontszám 120 pont).
o Beszélgetés szöveg alapján (elérhető pontszám 60 pont): a második forduló eredményével egy időben
az iskolák (OKTV adminisztrációs rendszerének segítségével (ADAFOR), pdf állományban) megkapják
a versenybizottságtól azt az öt témakört autentikus szövegben megjelenítve, amelyek közül egyet
– a bizottság választása alapján – a versenyzőknek részletesen ki kell fejteniük, és álláspontjukat meg kell
védeniük.
o Társalgás kép alapján (elérhető pontszám 60 pont).
A versenyfeladatok megoldásához valamennyi fordulóban csak a versenybizottság által megengedett segédanyag
használható (kép, szöveg stb.), semmilyen más segédeszköz (szótár stb.) nem.
A verseny szervezése
Az első forduló időpontja mindkét kategóriában: 2016. november 14. (hétfő), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) javítják központi javítási-értékelési útmutató
alapján.
– A válaszlapok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy tértivevényes
küldeményként postára adni), amelyek elérték a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános
részben foglaltaknak megfelelően a határidő betartását a postabélyegző (kézbesítőkönyv) igazolja. A határidő
után felterjesztett válaszlapokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
– A beküldött válaszlapok közül kategóriánként a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a másfélszeresét kitevő
legjobbakat a versenybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
A második forduló időpontja az I. kategóriában: 2017. január 26. (csütörtök), 10 óra, a II. kategóriában: 2017.
február 2. (csütörtök), 10 óra.
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszíneken. A versenyzők hozzák magukkal a nyelvi
nyilatkozatot (4. sz. melléklet) és a megfelelő kategóriaválasztásról szóló igazolást (3. sz. melléklet)!
– A teljesítményeket a versenybizottság értékeli, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
– A versenybizottság a második fordulón elért összesített pontszámok alapján – a lehetséges létszámhatáron belül
szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntőbe jutó versenyzőket.
A harmadik forduló (döntő) időpontja az I. kategóriában: 2017. március 21. (kedd), a II. kategóriában: 2017.
március 22. (szerda).
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét a második fordulóban és a döntőn elért eredmények összesítése alapján
kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén sorrendben a második forduló összesített pontszáma, majd
a második forduló írásbeli pontszáma, további pontazonosság esetén a döntő eredménye határozza meg
a helyezést.
2.2.2. Biológia
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny
két kategóriában és három fordulóban zajlik.
– I. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik a 9. évfolyamtól kezdődően – az egyes tanévek heti óraszámát
összeadva – a versenyben való részvétel tanévének heti óraszámával bezárólag összesen legfeljebb heti
8 órában tanulják a biológiát bizonyítványban feltüntetett tantárgyként.
– II. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik nem tartoznak az I. kategóriába.
A verseny anyaga
Első forduló
– Írásbeli (időtartam 240 perc, elérhető maximális pontszám 195 pont).
o Feladatlap mindkét kategóriában: 50-50 feleletválasztásos feladat az
§ algák, gombák, növénytan,
§ eukarióta egysejtűek, szivacsok, állattan és etológia,
§ embertan,
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§ vírusok, baktériumok, biokémia és sejttan, szövettan,
§ ökológia témaköréből.
A felsorolt öt téma közül hármat kell kiválasztania a versenyzőnek, így összesen 150 feladatot kell
megoldania. A feladatlap témakörönként 35-35 egyszerű választásos (35–35 pont), 15–15 többszörös
választásos (30–30 pont) feladatot tartalmaz. (Témakörönként összesen 65–65 pont.)
A feladatok megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható.
Második forduló
– Írásbeli (időtartam 300 perc, elérhető maximális pontszám 85 pont).
o Feladatlap mindkét kategóriában: problémafeladatok (zárt és nyílt végű, elméleti, kísérletelemző és
számolásos típus) és szakszövegek értelmezése.
A feladatok megoldásához szöveges adatok megjelenítésére nem alkalmas számológép használható, más
segédeszköz nem.
Harmadik forduló (döntő)
– Gyakorlat (időtartam 150 perc, elérhető maximális pontszám 70 pont).
o Laboratóriumi feladatok elvégzése és/vagy értelmezése mindkét kategóriában a teljes tananyagból, valamint
a Növényismeret és az Állatismeret című könyvek (vagy ezzel egyenértékű információt tartalmazó egyéb
kiadvány) teljes anyaga (a latin nevek, a határozókulcs szövege és a táblázatok adatai nélkül), esetleg terepi
alkalmazása.
A feladatok megoldásához szöveges adatok megjelenítésére nem alkalmas számológép, másodpercmutatós
óra, színes ceruza és vonalzó használható.
A verseny szervezése
Az első forduló időpontja mindkét kategóriában: 2016. november 24. (csütörtök), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási-értékelési útmutató
alapján.
– A válaszlapok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy tértivevényes
küldeményként postára adni), amelyek elérték a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános
részben foglaltaknak megfelelően a határidő betartását a postabélyegző (kézbesítőkönyv) igazolja. A határidő
után felterjesztett válaszlapokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
– A beküldött válaszlapok közül kategóriánként a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a másfélszeresét kitevő
legjobbakat a versenybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
A második forduló időpontja mindkét kategóriában: 2017. február 13. (hétfő), 10 óra.
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi. A versenyzők hozzák magukkal a megfelelő kategóriaválasztásról szóló
igazolást (3. sz. melléklet)!
– A dolgozatokat a versenybizottság értékeli központi javítási-értékelési útmutató alapján, és meghatározza
a továbbjutás ponthatárát.
– A versenybizottság mindkét kategóriában a második forduló pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron
belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntőbe jutó versenyzőket.
A harmadik forduló (döntő) időpontja mindkét kategóriában: 2017. április 8. (szombat).
– A döntőt az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét a második fordulóban és a döntőben elért eredmények összesítése alapján kialakult
sorrend adja. Pontazonosság esetén sorrendben a döntő forduló eredménye, majd az első forduló eredménye
határozza meg a helyezést.
– Az Oktatási Hivatal legkésőbb 2017. április 20-áig értesíti az érintett iskolákat a döntő eredményeiről az OKTV
adminisztrációs rendszerének segítségével (ADAFOR) .
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2.2.3. Filozófia
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny egy
kategóriában és három fordulóban zajlik. A versenyre való felkészülésnél irányadóak a filozófia tantárgy részletes
érettségi követelményeiben foglaltak, a felkészüléshez ajánlott szerzők és művek bibliográfiája szintén megtalálható
az érettségi követelményekben. A jelentkezési határidő –– más versenyektől eltérően – 2017. január 6. (péntek).
A verseny anyaga
Első forduló
– Írásbeli (időtartam 120 perc, elérhető pontszám 50 pont).
o Feladatlap megoldása, amely a filozófia alapvető ismereteit tartalmazza. A következő témakörök
fordulhatnak elő:
§ a filozófia alapvető fogalmai;
§ kiemelkedő filozófusok meghatározó gondolatai, művei;
§ a filozófiatörténet korszakai;
§ jellemző filozófiai problémák;
§ filozófiai szövegrészlet értelmezése,
§ ismert témáról rövid filozófiai esszé megírása.
A feladatlap tartalmának és követelményszintjének meghatározásában irányadóak a középszintű érettségi
követelmények. A feladatlapok megoldásához segédeszköz nem használható.
Második forduló
– Írásbeli (időtartam 240 perc, elérhető pontszám 100 pont).
o A feladat a helyszínen megadott négy különböző filozófiai probléma közül egy választott téma elemzése
zárthelyi dolgozatban. A versenyzőknek filozofálási készségükről és filozófiatörténeti alapismereteikről
kell számot adni. A dolgozat elbírálásakor a tématartást, a filozófiai probléma lényegének megragadását,
a filozófiatörténeti tudást és más diszciplínák tényeinek mozgósítását, az érvelés és a probléma
megközelítésének egyediségét, a saját álláspont érvényre juttatását, valamint a szöveg arányosságát, nyelvi
pontosságát értékeli a versenybizottság.
o Irányadóak az emelt szintű érettségi követelmények.
A feladat megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható.
Harmadik forduló (döntő)
– Szóbeli (elérhető pontszám 100 pont).
o Az emelt szintű érettségi követelményekben található, és a bizottság által a második fordulót követően
meghatározott 4 filozófiai probléma közül a versenyző a kihúzott témához kapcsolódóan kapja meg
a feladatot.
o A verseny menete: 20 perc felkészülési idő után a zsűri végighallgatja a téma önálló előadását, ezután tesz
fel/tehet fel kérdéseket. Szöveg, kép nem áll a versenyző rendelkezésére.
o A feleletek értékelésének szempontjai a következők: filozófiatörténeti tájékozottság, a probléma önálló,
eredeti szempontból összeállított megközelítése, az előadás nyelvi minősége.
A verseny szervezése
Az első forduló időpontja: 2017. január 24. (kedd), 14 óra
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási-értékelési útmutató
alapján.
– A dolgozatok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni, amelyek elérték a versenybizottság
által meghatározott pontszámot. Az általános részben foglaltaknak megfelelően a határidő betartását
a postabélyegző (kézbesítőkönyv) igazolja. A határidő után felterjesztett dolgozatokat az Oktatási Hivatal
elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
– A beküldött dolgozatok közül a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a másfélszeresét kitevő legjobbakat
a versenybizottság felülvizsgálja, meghatározza a továbbjutás ponthatárát, és az Oktatási Hivatal
az OKTV adminisztrációs rendszerének segítségével (ADAFOR) 2017. február 16-áig értesíti az iskolákat
az eredményekről.
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A második forduló időpontja: 2017. március 8. (szerda), 10 óra.
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen, amelyről az OKTV adminisztrációs
rendszerének segítségével (ADAFOR) értesíti az érintett iskolákat legalább egy héttel a forduló előtt.
– A dolgozatokat a versenybizottság értékeli megadott szempontok alapján, és az Oktatási Hivatal az OKTV
adminisztrációs rendszerének segítségével (ADAFOR) 2017. március 21-éig értesíti az érintett iskolákat
az eredményekről, valamint a bizottság által meghatározott 4 témáról, amely a döntőbe jutott versenyzők
felkészüléséhez szükséges.
– A versenybizottság az első és a második fordulós dolgozatok pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron
belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntőbe jutó versenyzőket.
A harmadik forduló (döntő) időpontja: 2017. április 20. (csütörtök), 10 óra.
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét a három fordulóban elért eredmények összesítése alapján kialakult sorrend adja.
Pontazonosság esetén a második fordulóban szerzett pontszám határozza meg a helyezést.
2.2.4. Fizika
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny
két kategóriában, és három fordulóban zajlik.
– I. kategória: Azok a középiskolai tanulók, akik nem tartoznak a II. kategóriába.
– II. kategória: Azok a gimnáziumi tanulók, akik a 9. évfolyammal kezdődően – az egyes tanévek heti óraszámát
összeadva – a versenyben való részvétel tanévének heti óraszámával bezárólag összesen heti 10 vagy annál több
órában tanulják a fizikát bizonyítványban feltüntetett tantárgyként.
A verseny anyaga
A feladatok megoldásához valamennyi fordulóban zsebszámológép és bármely írásos segédeszköz (tankönyv,
szakkönyv, példatár, a forgalomban lévő bármely függvénytáblázat, kézírásos jegyzet stb.) használható, de
elektronikus kommunikációs eszközök (Internet, mobiltelefon stb.) nem.
A második és a harmadik fordulóban előfordulhat olyan feladat, amelynek megoldásához a fenti a követelményekben
nem szereplő fizikai fogalom, összefüggés, törvény ismerete szükséges. Ebben az esetben a szükséges fizikai
fogalmat, összefüggést, törvényt a feladatlap tartalmazza.
Valamennyi fordulóban előfordulhat olyan a feladat, amely csak közelítő módszerekkel oldható meg.
Első forduló
– Írásbeli (időtartam 300 perc, elérhető pontszám 80 pont).
o Feladatlap mindkét kategóriában, amely négy, azonos pontértékű numerikus vagy paraméteres feladatot
tartalmaz. A feladatlap tartalmának és követelményszintjének meghatározásában irányadóak az emelt szintű
érettségi követelmények, a hidrosztatika témakörrel kiegészítve.
Második forduló
– Írásbeli (időtartam 300 perc, elérhető pontszám 60 pont).
o Feladatlap mindkét kategóriában, amely három, azonos pontértékű, numerikus vagy paraméteres feladatot
tartalmaz.
A versenyzők – az emelt szintű érettségi követelményeinek megfelelő feladatok mellett – feladatot
kaphatnak az alábbi témakörökből is:
§ adiabatikus folyamatok mennyiségi leírása
§ hajítások
§ kondenzátorok kapcsolása
§ görbületi sugár
Harmadik forduló (döntő)
– Gyakorlat (időtartam 240 perc, elérhető pontszám 40 pont mindkét kategóriában).
o Laboratóriumi mérések elvégzése mindkét kategóriában.
A lehetséges témakörök és követelmények azonosak a második fordulóéval.
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A verseny szervezése
Az első forduló időpontja mindkét kategóriában: 2016. november 17. (csütörtök), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le. A feladatlapokat az OKTV adminisztrációs rendszerének segítségével
(ADAFOR) juttatja el az Oktatási Hivatal a helyszínekre.
– A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási-értékelési útmutató
alapján.
– A dolgozatok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy tértivevényes
küldeményként postára adni), amelyek elérték a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános
részben foglaltaknak megfelelően a határidő betartását a postabélyegző (kézbesítőkönyv) igazolja. A határidő
után felterjesztett dolgozatokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
– A beküldött dolgozatok közül kategóriánként a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a másfélszeresét kitevő
legjobbakat a versenybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
A második forduló időpontja mindkét kategóriában: 2017. február 9. (csütörtök), 10 óra.
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi. A versenyzők hozzák magukkal a megfelelő kategóriaválasztásról szóló
igazolást (3. sz. melléklet)!
– A dolgozatokat a versenybizottság értékeli központi javítási-értékelési útmutató alapján, és meghatározza
a továbbjutás ponthatárát.
– A versenybizottság mindkét kategóriában a második forduló pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron
belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntőbe jutó versenyzőket.
A harmadik forduló (döntő) időpontja mindkét kategóriában: 2017. április 1. (szombat)
– A döntőt az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszíneken.
– A verseny végeredményét kategóriánként a második fordulóban és a döntőben elért eredmények összesítésével
kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén a döntő forduló eredménye határozza meg a helyezést.
– Az Oktatási Hivatal legkésőbb 2017. április 7-éig értesíti az iskolákat a döntő eredményeiről az OKTV
adminisztrációs rendszerének segítségével (ADAFOR) .
2.2.5. Francia nyelv
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny
két kategóriában, és három fordulóban zajlik.
– I. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik nem tartoznak a II. kategóriába.
– II. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik francia-magyar két tanítási nyelvű képzésben, illetve francia nyelvi
előkészítő évfolyammal induló képzésben vesznek/vettek részt.
A verseny anyaga
Első forduló
– Írásbeli (időtartam 180 perc, elérhető pontszám 100 pont).
o Autentikus szövegből kiinduló komplex nyelvi teszt, olvasott szöveg értése, szövegalkotási feladat.
Második forduló
– Írásbeli (időtartam 130 perc, elérhető pontszám 90 pont).
o Nyelvi teszt, szövegalkotási feladat (időtartam 100 perc, elérhető pontszám 60 pont).
o Összesen legfeljebb 12 perc időtartamú szövegek hallás utáni megértését ellenőrző feladat (időtartam
kb. 30 perc, elérhető pontszám 30 pont).
– Szóbeli (elérhető pontszám 60 pont).
o Képből és/vagy szövegrészletből kiinduló, szövegértést is mérő társalgás.
Harmadik forduló (döntő)
– két szóbeli feladat két, külön bizottság előtt
o Szóbeli 1 (elérhető pontszám 30 pont).
§ Autentikus, legfeljebb 500 karakter terjedelmű, francia szövegből és/vagy képből kiinduló feladat, önálló
témakifejtés szöveg és/vagy kép alapján.
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o

Szóbeli 2 (elérhető pontszám 30 pont).
§ Képből és/vagy szövegrészletből kiinduló, véleményt kifejtő, érvelő beszélgetés (vita).
Az értékelési szempontok a verseny helyszínén nyilvánosak.
A verseny szervezése
Az első forduló időpontja mindkét kategóriában: 2017. november 22. (kedd), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A dolgozatok nyelvi teszt részfeladatát a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javításiértékelési útmutató alapján.
– Az íráskészség feladat értékelését az országos tantárgyi versenybizottság végzi.
– A nem megfelelő kategóriájú feladatlapot írt versenyzők dolgozatának elbírálására nincs mód, erre vonatkozó
kérést a bizottság nem vesz figyelembe.
– A válaszlapok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy tértivevényes
küldeményként postára adni), amelyeknek nyelvi teszt részfeladata elérte a versenybizottság által meghatározott
pontszámot. Az általános részben foglaltaknak megfelelően a határidő betartását a postabélyegző (kézbesítőkönyv)
igazolja. A határidő után felterjesztett válaszlapokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
– A beküldött válaszlapok közül kategóriánként a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a másfélszeresét kitevő
legjobb nyelvi tesztekhez tartozó íráskészség feladatokat a versenybizottság kijavítja, értékeli és meghatározza
a továbbjutás ponthatárát.
– Az Oktatási Hivatal az OKTV adminisztrációs rendszerének segítségével (ADAFOR) legkésőbb 2017. január 6-áig
értesíti az iskolákat az eredményekről.
A második forduló időpontja mindkét kategóriában: 2017. február 3. (péntek)
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszíneken. A versenyzők hozzák magukkal a nyelvi
nyilatkozatot (4. sz. melléklet) és a megfelelő kategóriaválasztásról szóló igazolást (3. sz. melléklet)!
– A teljesítményeket a versenybizottság értékeli, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
– Az Oktatási Hivatal az OKTV adminisztrációs rendszerén (ADAFOR) programon keresztül legkésőbb 2017.
március 3-áig értesíti az iskolákat az eredményekről.
– A versenybizottság mindkét kategóriában a második forduló eredményeinek összesített pontszáma alapján
– a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntőbe jutó versenyzőket.
A harmadik forduló (döntő) időpontja mindkét kategóriában: 2017. április 19. (szerda).
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét kategóriánként a második forduló nyelvi tesztjének, szövegalkotási feladatának,
hallott szöveg értését ellenőrző feladatának, valamint a harmadik forduló eredményeknek az összesítése alapján
kialakult sorrend adja.
– Pontazonosság esetén sorrendben a jobb 2. fordulóbeli nyelvhelyességi, a döntő fordulóbeli szóbeli feladat, majd
a 2. fordulóbeli szövegalkotási, és hallott szöveg értését mérő feladat eredménye határozza meg a helyezést.
2.2.6. Informatika
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny két
kategóriában és három fordulóban zajlik. A versenyzők a feladatlapot mindkét kategóriában – a II. kategória
első fordulójának kivételével – csak elektronikus formában kapják meg. A szervezésben és lebonyolításban
közreműködik a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság és az ELTE Informatikai Kara.
– I. kategória: alkalmazási ismeretek
– II. kategória: programozási ismeretek
I. kategória
A verseny anyaga
Általános követelmények
– képek, ábrák számítógépes előállítása, transzformálása,
– szövegszerkesztési ismeretek,
– táblázatkezelési ismeretek,

2545

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 9. szám

– adatbázis-kezelési ismeretek,
– prezentáció,
– honlap-készítési ismeretek.
Használható szoftvereszközök
A versenyzők választása szerint a második és a döntő fordulóban vagy MS-Windows 7 vagy Ubuntu 14.04,
SuSe Linux 12, Red Hat Linux 9, Debian Linux 3 operációs rendszer alatt MS Office 2013 (Access 2013, Excel 2013,
Word 2013, Powerpoint 2013) vagy MS Office 2010 (Access 2010, Excel 2010, Word 2010, Powerpoint 2010),
OpenOffice.org 4.0.0, LibreOffice 4.1.0.4, MySQL, Paint, GIMP 2.8.10, SharePoint Designer 2007, KompoZer.
A versenybizottság biztosítja, hogy a versenyfeladatok a felsorolt szoftverekkel közel azonos feltételekkel (nehézség,
időigény) oldhatók meg. Amennyiben a versenyeztető intézmény az első fordulóban más szoftverkörnyezetet
biztosít, a versenybizottság az feltételek közel azonosságát nem tudja garantálni.
Első forduló
– Gyakorlat (időtartam 180 perc, elérhető pontszám 400 pont).
o 5-6 kisebb, reprodukciós jellegű feladat számítógépen, a fent említett általános követelmények alapján.
Második forduló
– Gyakorlat (időtartam 300 perc, elérhető pontszám 300 pont).
o 4-7 feladat számítógépen, a fent említett általános követelmények alapján.
Harmadik forduló (döntő)
– Gyakorlat (időtartam 360 perc, elérhető pontszám 300 pont).
o 4-7 nagyobb feladat számítógépen, a fent említett általános követelmények alapján.
A feladatok megoldásához csak a szervezők által biztosított számítógép használható, más segédeszköz nem.
A dolgozatok értékelésével kapcsolatos speciális szabályokat (megoldások elnevezése, elhelyezése, tesztelési
módok és feltételek) az adott forduló feladatlapja tartalmazza.
A verseny szervezése
Az első forduló időpontja: 2016. november 23. (szerda), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A versenymunkákat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási-értékelési útmutató
alapján.
– A versenymunkák közül csak azokat kell felterjeszteni, amelyek elérték a versenybizottság által meghatározott
pontszámot. A felterjesztés módjáról és címzettjéről a forduló előtt az Oktatási Hivatal értesíti az érintett
iskolákat az OKTV adminisztrációs rendszerének segítségével (ADAFOR). A határidő után felterjesztett
versenymunkákat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
– A beküldött versenymunkák közül a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a másfélszeresét kitevő
legjobbakat a versenybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát. Az eredményekről
az Oktatási Hivatal legkésőbb 2017. január 9-éig értesíti az érintett iskolákat az OKTV adminisztrációs
rendszerének segítségével (ADAFOR) .
A második forduló időpontja: 2017. február 4. (szombat), 9 óra.
– A fordulót a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság javaslata alapján az Oktatási Hivatal által felkért
területi versenybizottságok szervezik és bonyolítják le.
– A versenymunkákat a területi versenybizottságok értékelik központi javítási-értékelési útmutató alapján, és az
országos versenybizottság meghatározza a továbbjutás ponthatárát. Az eredményekről az Oktatási Hivatal
legkésőbb 2017. február 24-éig értesíti az iskolákat az OKTV adminisztrációs rendszerének segítségével
(ADAFOR) .
– A versenybizottság az első fordulóban szerzett pontszám 25%-ának egészre kerekített értéke és a második forduló
pontszámának összege alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint –
választja ki a döntőbe jutó versenyzőket. Pontazonosság esetén sorrendben a második fordulóban szerzett
pontszám, majd az első forduló pontszáma határozza meg a továbbjutást.
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A harmadik forduló (döntő) időpontja: 2017. március 11. (szombat), 10 óra.
– A döntőt az Oktatási Hivatal a Neumann János Számítógép-tudományi Társasággal együttműködve szervezi
Budapesten, az ELTE Informatikai Kara által biztosított helyszínen.
– A verseny végeredményét a második fordulóban kapott összesített pontszám 25%-ának egészre kerekített
értéke és a döntőben elért eredményeknek az összesítésével kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén
sorrendben a döntőben szerzett pontszám, majd a második fordulóban szerzett pontszám, majd az első forduló
pontszáma határozza meg a helyezést.
– Az eredményekről az Oktatási Hivatal legkésőbb 2017. március 30-áig értesíti az iskolákat az OKTV
adminisztrációs rendszerének segítségével (ADAFOR) .
II. kategória
A verseny anyaga
Általános követelmények
– számítástechnikai és programozási alapismeretek, felhasználói és kezelői felületek kialakítása, különböző stílusú
programozási nyelvek főbb jellemzői
– számítástechnika-alkalmazási alapismeretek az iskolai közismereti tantárgyak, az egyszerű adatfeldolgozás stb.
köréből
– rendszerszemléletű feladatmegoldás, algoritmusok kidolgozása.
Használható szoftvereszközök
MS Visual Studio 2016 vagy korábbi verzió (Basic, C++, C#); Code::Blocks 13.12 – MinGW/GCC(4.8.1);
FreePascal 3.0 – Geany 1.24; Lazarus 1.0.10 – fpc 2.6.2; Java SE (Geany 1.24 vagy NetBeans 8.0); Python 2.7 vagy
Python 3.4 a versenyzők választása szerint, IBM számítógépen, Linux, illetve MS-Windows 7 operációs rendszer
alatt.
Első forduló
– Írásbeli (időtartam 180 perc, elérhető pontszám 200 pont).
o Feladatlap, amely 5-10 kisebb feladatot tartalmaz, a fent említett általános követelményeknek megfelelően.
Második forduló
– Gyakorlat (időtartam 300 perc, elérhető pontszám 150 pont).
o 3-5 kisebb program elkészítése számítógépen.
Harmadik forduló (döntő)
– Gyakorlat (időtartam 360 perc, elérhető pontszám 150 pont).
o 3-5 nagyobb program elkészítése számítógépen.
o

A versenyzők megoldásainak értékelése automatikusan, online módon történik. Be kell adni
a forrásnyelvi megoldást Pascal, C/C++, Java vagy C# nyelven, illetve Visual Basic .NET exe-t. Minden feladatot
legfeljebb 20-szor lehet feltölteni az értékelő szoftvernek, amely minden alkalommal tesztesetenkénti
értékelést ad a versenyzőnek.

A feladatok megoldásához az első fordulóban semmilyen segédeszköz nem használható. A második és harmadik
fordulóban csak a szervezők által rendelkezésre bocsátott számítógépen lehet dolgozni.
A dolgozatok értékelésével kapcsolatos speciális szabályokat (megoldások elnevezése, elhelyezése, tesztelési
módok és feltételek) az adott forduló feladatlapja tartalmazza.
A verseny szervezése
Az első forduló időpontja: 2016. november 9. (szerda), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le. A feladatlapokat az OKTV adminisztrációs rendszerének segítségével
(ADAFOR) juttatja el az Oktatási Hivatal a helyszínekre.
– A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási-értékelési útmutató
alapján.
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– A dolgozatok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy tértivevényes
küldeményként postára adni, valamint a részletes pontszám-táblázatot elektronikusan elküldeni), amelyek
elérték a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános részben foglaltaknak megfelelően
a határidő betartását a postabélyegző (kézbesítőkönyv) igazolja. A határidő után felterjesztett dolgozatokat
az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
– A beküldött dolgozatok közül a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a másfélszeresét kitevő legjobbakat
a területi versenybizottságok felülvizsgálják, meghatározzák a továbbjutás ponthatárát, és az eredményekről
az Oktatási Hivatal legkésőbb 2016. december 5-éig értesíti az iskolákat az OKTV adminisztrációs rendszerének
segítségével (ADAFOR) .
A második forduló időpontja: 2017. január 7. (szombat), 9 óra.
– A fordulót a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság javaslata alapján az Oktatási Hivatal által felkért
területi versenybizottságok szervezik és bonyolítják le.
– Az eredményekről az Oktatási Hivatal legkésőbb 2017. február 3-áig értesíti az iskolákat az OKTV
adminisztrációs rendszerének segítségével (ADAFOR) .
– A versenybizottság az első fordulóban szerzett pontszám 25%-ának egészre kerekített értéke és a második forduló
pontszámának összege alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint –
választja ki a döntőbe jutó versenyzőket. Pontazonosság esetén sorrendben a második fordulóban szerzett
pontszám, majd az első forduló pontszáma határozza meg a továbbjutást.
A harmadik forduló (döntő) időpontja: 2017. február 25. (szombat), 10 óra.
– A döntőt az Oktatási Hivatal a Neumann János Számítógép-tudományi Társasággal együttműködve szervezi
Budapesten, az ELTE Informatikai Kara által biztosított helyszínen.
– A verseny végeredményét a második fordulóban kapott összesített pontszám 25%-ának egészre kerekített
értéke és a döntőben elért eredményeknek az összesítésével kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén
sorrendben a döntőben szerzett pontszám, majd a második fordulóban szerzett pontszám, majd az első forduló
pontszáma határozza meg a helyezést.
– Az eredményekről az Oktatási Hivatal legkésőbb 2017. március 10-éig értesíti az iskolákat az OKTV
adminisztrációs rendszerének segítségével (ADAFOR) .
2.2.7. Kémia
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny két
kategóriában és három fordulóban zajlik.
– I. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik a 9. évfolyamtól kezdődően – az egyes tanévek heti óraszámát
összeadva – a versenyben való részvétel tanévének heti óraszámával bezárólag összesen legfeljebb heti
10 órában tanulják a kémiát bizonyítványban feltüntetett tantárgyként.
– II. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik nem tartoznak az I. kategóriába.
A verseny anyaga
Mindhárom fordulóban és mindkét kategóriában az elméleti, illetve a gyakorlati feladatok megoldásához általános,
szerves és szervetlen kémiai ismeretekre egyaránt szükség van.
Első és második forduló
– Írásbeli (időtartam 300 perc, elérhető pontszám 100 pont).
o Feladatlap mindkét kategóriában, amely nyílt és zárt végű tesztfeladatokat és 7-9 elméleti, illetve számítási
feladatot tartalmaz.
A feladatok megoldásához szöveges adatok megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép és
függvénytáblázat használható, más segédeszköz nem.
Harmadik forduló (döntő)
– Gyakorlat (időtartam 180-240 perc, elérhető pontszám 50 pont).
o Laboratóriumi feladatok mindkét kategóriában: kísérletelemzés, egyszerű preparatív feladatok, valamint
minőségi és mennyiségi analízis a szervetlen és a szerves kémia tárgykörében.
A feladatok megoldásához csak szöveges adatok megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép
használható, más segédeszköz nem.
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A verseny szervezése
Az első forduló időpontja mindkét kategóriában: 2016. november 21. (hétfő), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási-értékelési útmutató
alapján.
– A dolgozatok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy tértivevényes
küldeményként postára adni), amelyek elérték a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános
részben foglaltaknak megfelelően a határidő betartását a postabélyegző (kézbesítőkönyv) igazolja. A határidő
után felterjesztett dolgozatokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
– A beküldött dolgozatok közül kategóriánként a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a másfélszeresét kitevő
legjobbakat a versenybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
A második forduló időpontja mindkét kategóriában: 2017. január 23. (hétfő), 10 óra.
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi. A versenyzők hozzák magukkal a megfelelő kategóriaválasztásról szóló
igazolást (3. sz. melléklet)!
– A dolgozatokat a versenybizottság értékeli központi javítási-értékelési útmutató alapján, és meghatározza
a továbbjutás ponthatárát.
– A versenybizottság mindkét kategóriában a második forduló pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron
belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntőbe jutó versenyzőket.
A harmadik forduló (döntő) időpontja mindkét kategóriában: 2017. március 18. (szombat), 10 óra.
– A döntőt az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét kategóriánként a második fordulóban és a döntőben elért eredmények összesítésével
kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén sorrendben a második forduló eredménye, majd az első forduló
eredménye határozza meg a helyezést.
– Az Oktatási Hivatal legkésőbb 2017. március 23-áig értesíti az érintett iskolákat a döntő eredményeiről az OKTV
adminisztrációs rendszerének segítségével (ADAFOR) .
2.2.8. Latin nyelv
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny
egy kategóriában és három fordulóban zajlik.
A verseny anyaga
Első forduló
– Írásbeli (időtartam 180 perc, elérhető pontszám 100 pont).
o Nyelvtani feladatlap megoldása, amelyhez semmilyen segédeszköz (szótár stb.) nem használható (időtartam
60 perc, elérhető pontszám 20 pont).
o Megadott latin szöveg fordítása magyar nyelvre saját, nyomtatott szótár használatával (időtartam 120 perc,
elérhető pontszám 80 pont).
Második forduló
– Írásbeli (időtartam 180 perc, elérhető pontszám 100 pont).
o Megadott latin szöveg fordítása magyar nyelvre saját, nyomtatott szótár használatával.
Harmadik forduló (döntő)
– Írásbeli (időtartam 180 perc, elérhető pontszám 100 pont).
o Megadott latin szöveg fordítása magyar nyelvre saját, nyomtatott szótár használatával (elérhető pontszám
80 pont).
o A fordítandó szöveghez kapcsolódó két alaktani és két mondattani feladat saját, nyomtatott szótár
használatával (elérhető pontszám 20 pont).
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A verseny szervezése
Az első forduló időpontja: 2016. november 10. (csütörtök) 14 óra.
A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A nyelvtani feladatlapot a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási- értékelési
útmutató alapján.
– A dolgozatok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy tértivevényes
küldeményként postára adni) a javítatlan fordításokkal együtt, amelyek megfelelnek a versenybizottság
által meghatározott feltételeknek. Az általános részben foglaltaknak megfelelően a határidő betartását
a postabélyegző (kézbesítőkönyv) igazolja. A határidő után felterjesztett dolgozatokat az Oktatási Hivatal
elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
– A beküldött dolgozatok közül a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a másfélszeresét kitevő legjobbak
nyelvtani feladatlapjának javítását a versenybizottság felülvizsgálja, a fordításaikat értékeli, és meghatározza
a továbbjutás ponthatárát.
A második forduló időpontja: 2017. február 1. (szerda) 10 óra.
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi.
– A versenyzők saját, nyomtatott szótárt használnak.
– A dolgozatokat a versenybizottság értékeli, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
– A versenybizottság a második forduló dolgozatainak pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron belül
szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntőbe jutó versenyzőket.
A harmadik forduló (döntő) időpontja: 2017. március 16. (csütörtök).
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A versenyzők saját, nyomtatott szótárt használnak.
– A verseny végeredményét a döntőben elért eredmények alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén
a döntő forduló fordítási feladatának pontszáma határozza meg a helyezést.
– Az Oktatási Hivatal legkésőbb 2017. április 5-éig értesíti az iskolákat a döntő eredményeiről az OKTV
adminisztrációs rendszerének segítségével (ADAFOR) .
2.2.9. Magyar irodalom
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny
egy kategóriában és három fordulóban zajlik. A versenyzőknek az alábbiakban megadott témák közül egyet ki kell
választaniuk, és abban különösen elmélyülve kell felkészülniük a versenyre.
A választható témák:
1.) Tóth Árpád lírája
2.) Csiky Gergely színművei (Proletárok, A nagymama, Buborékok)
3.) Az erdélyi történelmi regény (Kós Károly: Varjú nemzetség; Makkai Sándor: Ördögszekér; Tamási Áron: Hazai
tükör)
4.) George Orwell regényei (1984, Állatfarm)
A verseny anyaga
Első forduló
– Írásbeli (időtartam 180 perc), elérhető pontszám 100 pont).
o Feladatlap a tantervi követelmények témaköreiből (1945-ig).
o Kérdések a választott témából.
A feladatok megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható.
Második forduló
– Írásbeli (időtartam 300 perc, elérhető pontszám 100 pont).
o Feladatlap a versenyző által választott témával kapcsolatos szakirodalmi kérdésekről (időtartam 60 perc,
elérhető pontszám 20 pont).
o Elemző dolgozat a helyszínen megadott cím szerint a versenyző által választott témában (időtartam 240 perc,
elérhető pontszám 80 pont).
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A megoldáshoz kizárólag a választott mű szövege használható – amelyről a versenyzőnek magának kell
gondoskodnia –, más segédeszköz nem (pl. előre elkészített vázlat, jegyzet, kéziratos bejegyzésekkel ellátott
könyv, Matúra-füzetek stb.). A feladatlapra rá kell írni a versenyző által használt (a mű szövegét tartalmazó) könyv
adatait (szerző, cím, kiadó vagy kiadás helye, kiadás éve). Szakirodalmi idézetek és hivatkozások felhasználásakor
meg kell nevezni a forrásmunka szerzőjét és címét. A forrás megjelölése nélküli idézet vagy utalás csökkenti
a dolgozat értékét.
Harmadik forduló (döntő)
– Szóbeli (elérhető pontszám 100 pont).
o Kérdések a választott témával kapcsolatban.
A verseny szervezése
Az első forduló időpontja: 2016. december 1. (csütörtök), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási-értékelési útmutató
alapján.
– A dolgozatok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy tértivevényes
küldeményként postára adni), amelyek elérték a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános
részben foglaltaknak megfelelően a határidő betartását a postabélyegző (kézbesítőkönyv) igazolja. A határidő
után felterjesztett dolgozatokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
– A beküldött dolgozatok közül a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a másfélszeresét kitevő legjobbakat
a versenybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
A második forduló időpontja: 2017. február 7. (kedd), 10 óra.
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi.
– A feladatlapokat és az elemző dolgozatokat a versenybizottság értékeli központi javítási-értékelési útmutató
alapján, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
– A versenybizottság az első fordulóban elért pontszám 50%-ának és a második fordulóban elért pontszámnak
az összege alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki
a döntőbe jutó versenyzőket.
A harmadik forduló (döntő) időpontja: 2017. április 4. (kedd).
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét az első fordulóban elért pontszám 50%-ának, valamint a második fordulóban és
a döntőben elért eredményeknek az összesítése alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén a döntő
forduló pontszáma határozza meg a helyezést.
2.2.10. Matematika
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny
három kategóriában zajlik, az I–II. kategóriában háromfordulós, a III. kategóriában kétfordulós.
– I. kategória: szakgimnáziumi és szakközépiskolai tanulók.
– II. kategória: a nem speciális matematika tanterv szerint haladó gimnazisták.
– III. kategória: a speciális matematika tanterv szerint haladó gimnazisták.
A verseny anyaga
I. és II. kategória
Minden forduló
– Írásbeli (időtartam 300 perc).
o Feladatlap, amely három-hat feladatot tartalmaz.
A feladatok megoldásához szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép
és bármely írásos segédeszköz (tankönyv, szakkönyv, függvénytáblázat, saját kézírásos jegyzet stb.)
használható, de egyéb elektronikus kommunikációs eszközök (internet, mobiltelefon stb.) nem. Hibajavító
használata sem engedélyezett.
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III. kategória
Minden forduló
– Írásbeli (időtartam 300 perc).
o Feladatlap, amely három-öt feladatot tartalmaz.
A feladatok megoldásához (programozható) zsebszámológép és bármely írásos segédeszköz (tankönyv,
szakkönyv, függvénytáblázat, saját kézírásos jegyzet stb.) használható, de egyéb elektronikus kommunikációs
eszközök (Internet, mobiltelefon stb.) nem.
A verseny szervezése
I. és II. kategória
Az első forduló időpontja mindkét kategóriában: 2016. november 15. (kedd), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le. A feladatlapokat az OKTV adminisztrációs rendszerének segítségével
(ADAFOR) juttatja el az Oktatási Hivatal a helyszínekre.
– A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási-értékelési útmutató
alapján.
– A dolgozatok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy tértivevényes
küldeményként postára adni), amelyek elérték a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános
részben foglaltaknak megfelelően a határidő betartását a postabélyegző (kézbesítőkönyv) igazolja. A határidő
után felterjesztett dolgozatokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
– A beküldött dolgozatok közül kategóriánként a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a másfélszeresét kitevő
legjobbakat a versenybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
A második forduló időpontja mindkét kategóriában: 2017. január 25. (szerda) 10 óra.
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi. A versenyzők hozzák magukkal a megfelelő kategóriaválasztásról szóló
igazolást (3. sz. melléklet)!
– A dolgozatokat a versenybizottság értékeli központi javítási-értékelési útmutató alapján, és meghatározza
a továbbjutás ponthatárát.
– A versenybizottság mindkét kategóriában a második forduló pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron
belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntőbe jutó versenyzőket.
A harmadik forduló (döntő) időpontja mindkét kategóriában: 2017. március 20. (hétfő) 10 óra.
– A döntőt az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét a II. kategóriában a döntőben elért eredmények alapján kialakult sorrend adja.
Az I. kategóriában a döntőben szereplő versenyzők végeredményébe a versenybizottság a 2. fordulóban elért
pontszám 20%-át beszámítja, és az így kapott pontszám alapján sorrendez.
– A Oktatási Hivatal legkésőbb 2017. április 20-áig értesíti az érintett iskolákat a döntő eredményeiről az OKTV
adminisztrációs rendszerének segítségével (ADAFOR) .
III. kategória
Az első forduló időpontja: 2016. november 15. (kedd), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le. A feladatlapot az OKTV adminisztrációs rendszerének segítségével (ADAFOR)
juttatja el az Oktatási Hivatal a helyszínekre.
– A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási-értékelési útmutató
alapján.
– A dolgozatok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy tértivevényes
küldeményként postára adni), amelyek elérték a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános
részben foglaltaknak megfelelően a határidő betartását a postabélyegző (kézbesítőkönyv) igazolja. A határidő
után felterjesztett dolgozatokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
– A beküldött dolgozatokat a versenybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
– A versenybizottság az első forduló pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai
szempontok szerint – választja ki a döntőbe jutó versenyzőket.
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A második forduló (döntő) időpontja: 2017. március 2. (csütörtök) 11 óra.
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét a döntőben elért eredmények alapján kialakult sorrend adja.
– Az Oktatási Hivatal legkésőbb 2017. április 11-éig értesíti az érintett iskolákat a döntő eredményeiről az OKTV
adminisztrációs rendszerének segítségével (ADAFOR) .
2.2.11. Német nyelv
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny
két kategóriában és három fordulóban zajlik.
– I. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik nem tartoznak a II. kategóriába.
– II. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik középiskolai tanulmányaik során német nemzetiségi vagy német–
magyar két tanítási nyelvű képzésben vagy német nyelvi előkészítő évfolyammal induló képzésben vesznek/
vettek részt, illetve akik általános iskolai tanulmányaik során legalább hat tanévet német nemzetiségi vagy
német-magyar két tanítási nyelvű képzésben vettek részt.
A verseny anyaga
Első forduló
– Írásbeli (időtartam 180 perc, elérhető pontszám 100 pont).
o Autentikus szövegek alapján készült nyelvi feleletválasztásos teszt (időtartam 90 perc, elérhető pontszám
50 pont). Megoldásához segédeszköz nem használható.
o Fogalmazás (levél, értekezés megadott szempontok és terjedelem meghatározásával (időtartam 90 perc,
elérhető pontszám 50 pont). A megoldáshoz használható bármely nyomtatott szótár.
Második forduló
– Autentikus szövegek alapján készült nyelvi feleletválasztásos teszt (időtartam 90 perc, elérhető pontszám
50 pont).
– Hat-nyolc perces összefüggő szöveg hallás utáni megértését ellenőrző feleletválasztásos feladatlap kitöltése
háromszori meghallgatás után (időtartam 30 perc, elérhető pontszám 30 pont).
– Szövegértési feladat: a helyszínen kapott német nyelvű szöveg értő felolvasása, tartalmának összefoglalása
német nyelven, rövid beszélgetés a szöveg témájához kapcsolódva 8-10 perc felkészülési idő után. A felkészülés
során a versenyző jegyzetet készít, amelyet a feladat megoldásakor felhasználhat, de a szöveget ekkor már
nem láthatja (elérhető pontszám 60 pont).
Harmadik forduló (döntő)
– Hat-nyolc perces összefüggő szöveg hallás utáni megértését ellenőrző feladatlap kitöltése háromszori
meghallgatás után (időtartam 30 perc, elérhető pontszám 30 pont).
– Szóbeli (elérhető pontszám 90 pont).
o Szövegértési feladat: a helyszínen kapott német nyelvű autentikus (irodalmi szöveg, publicisztika, újságcikk
stb.) szöveg – elolvasást követő – tartalmi összefoglalása, és nyelvi tudatosságot tükröző elemző beszélgetés
a szöveg szókincséről és nyelvtanáról német nyelven (elérhető pontszám 45 pont).
o Képi stimulussal induló beszélgetés (nem képleírás!) az emelt szintű érettségi témakörei alapján
pl.: olvasmányélmények, országismereti témák a német nyelvterületre vonatkozóan (elérhető pontszám
45 pont).
A versenyfeladatok megoldásához a második és a harmadik fordulóban csak a versenybizottság által összeállított
segédanyag (kép, szöveg stb.) használható.
A verseny szervezése
Az első forduló időpontja mindkét kategóriában: 2016. november 28. (hétfő), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A dolgozatok tesztfeladatát (fogalmazást nem) a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi
javítási-értékelési útmutató alapján.
– A válaszlapok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy tértivevényes
küldeményként postára adni) a javítatlan fogalmazásokkal együtt, amelyek elérték a versenybizottság által
meghatározott pontszámot.
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– A beküldött válaszlapok közül kategóriánként a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a másfélszeresét
kitevő legjobbakat a versenybizottság felülvizsgálja, a hozzájuk tartozó fogalmazást értékeli, és meghatározza a
továbbjutás ponthatárát. Az általános részben foglaltaknak megfelelően a határidő betartását a postabélyegző
(kézbesítőkönyv) igazolja. A határidő után felterjesztett válaszlapokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül
visszajuttatja az iskoláknak.
A második forduló időpontja az I. kategóriában: 2017. január 30. (hétfő), a II. kategóriában: 2017. január 31.
(kedd).
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi. A versenyzők hozzák magukkal a nyelvi nyilatkozatot (4. sz. melléklet) és
a megfelelő kategóriaválasztásról szóló igazolást (3. sz. melléklet)!
– A teljesítményeket a versenybizottság értékeli, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
– A versenybizottság mindkét kategóriában a második fordulós feladatok eredményeinek összesített pontszáma
alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntőbe jutó
versenyzőket.
A harmadik forduló (döntő) időpontja az I. kategóriában: 2017. március 27. (hétfő), a II. kategóriában 2017.
március 28. (kedd).
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét kategóriánként a második forduló nyelvi feladatlapja pontszámának és a harmadik
fordulóban elért eredményeknek az összesítése alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén
sorrendben a második forduló nyelvi feladatlapjának pontszáma, majd a döntő forduló szövegértési feladatának
pontszáma határozza meg a helyezést.
2.2.12. Olasz nyelv
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny
két kategóriában és három fordulóban zajlik.
– I. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik nem tartoznak a II. kategóriába.
– II. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik olasz-magyar két tanítási nyelvű képzésben, illetve olasz nyelvi
előkészítő évfolyammal induló képzésben vesznek/vettek részt.
A verseny anyaga
Első forduló
– Írásbeli (időtartam 180 perc, elérhető pontszám 100 pont).
o Feladatlap (nyelvtan, szókincs, szövegértés és szövegalkotás).
Második forduló
– Írásbeli (időtartam 80 perc, elérhető pontszám 70 pont).
o Öt percnél nem hosszabb eredeti olasz szöveg hallás utáni megértését ellenőrző feladatlap (időtartam
20 perc, elérhető pontszám 20 pont).
o Nyelvi feladatlap (szókincs, szövegértés) (időtartam 60 perc, elérhető pontszám 50 pont).
– Szóbeli (időtartam 6-8 perc, elérhető pontszám 60 pont).
o Beszélgetés kép alapján a hétköznapi élet témáiról (iskola, környezet, család, ifjúság, szabadidő, kultúra,
Olaszország, Magyarország) általános megközelítésben.
Harmadik forduló (döntő)
– Írásbeli (időtartam 30 perc, elérhető pontszám 20 pont).
o Hét percnél nem hosszabb videofelvétel (olasz tv-műsor részlete, például interjú, vetélkedő, ismeretterjesztő
műsor, reklám, show, szappanopera) megértését ellenőrző feladatlap megoldása. A kérdések nemcsak
a verbális, hanem a vizuális információkra is vonatkoznak (gesztusnyelv).
– Szóbeli (időtartam 8-10 perc, elérhető pontszám 60 pont).
o Helyben olvasott, eredeti olasz szöveg (újságcikk, könyv- vagy filmismertetés, úti program stb.) megértését
ellenőrző beszélgetés: kifejező felolvasás; egyes aláhúzott szövegrészek, kifejezések értelmezése; válaszadás
a szöveggel kapcsolatos kérdés(ek)re.
A versenyfeladatok megoldásához minden fordulóban csak a versenybizottság által biztosított segédanyag
használható (kép, szöveg stb.), semmilyen más segédeszköz (szótár stb.) nem.
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A verseny szervezése
Az első forduló időpontja mindkét kategóriában: 2016. november 29. (kedd), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási-értékelési útmutató
alapján.
– A dolgozatok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy tértivevényes
küldeményként postára adni), amelyek elérték a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános
részben foglaltaknak megfelelően a határidő betartását a postabélyegző (kézbesítőkönyv) igazolja. A határidő
után felterjesztett dolgozatokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
– A beküldött dolgozatok közül kategóriánként a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a másfélszeresét kitevő
legjobbakat a versenybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
A második forduló időpontja az I. kategóriában: 2017. február 15. (szerda), 10 óra, a II. kategóriában: 2017.
február 16. (csütörtök), 10 óra.
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi. A versenyzőknek magukkal kell hozni a nyelvi nyilatkozatot (4. sz.
melléklet) és a megfelelő kategóriaválasztásról szóló igazolást (3. sz. melléklet)!
– A teljesítményeket a versenybizottság értékeli, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
– A versenybizottság mindkét kategóriában a második forduló eredményeinek összesített pontszáma alapján
– a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntőbe jutó
versenyzőket. Pontazonosság esetén a második forduló nyelvi feladatlapjának pontszáma dönt a továbbjutásról,
további pontazonosság esetén a hallott szöveg értése feladat pontszáma, majd a szóbeli feladat pontszáma dönt
a továbbjutásról.
A harmadik forduló (döntő) időpontja az I. kategóriában: 2017. április 5. (szerda), 10 óra, a II. kategóriában:
2017. április 6. (csütörtök), 10 óra.
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét kategóriánként a második forduló nyelvi feladatlapjának és a harmadik fordulóban
elért eredményeknek az összesítése alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén a videofelvétel
megértését ellenőrző feladatlappal elért pontszám, további pontazonosság esetén a szóbeli feladat eredménye
határozza meg a helyezést.
2.2.13. Orosz nyelv
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny egy
kategóriában és három fordulóban zajlik. Az orosz nyelv versenyen nem indulhatnak azok a tanulók, akik
a 12. életévük betöltése után összesen legalább 1 évet töltöttek Oroszország vagy a volt Szovjetunió
utódállamainak területén, illetve egyik vagy mindkét szülőjük az egykori Szovjetunió területén született
és élt.
A verseny anyaga
Első forduló
– Írásbeli (időtartam 180 perc, elérhető pontszám 145 pont).
o Nyelvi feladatlap (nyelvhelyesség, szókincs, olvasott szöveg értése).
Második forduló
– Írásbeli (időtartam 90 perc, elérhető pontszám 90 pont).
o Nyelvi feladatlap (időtartam 30 perc, nyelvtan, nyelvhasználat; elérhető pontszám 40 pont).
o Fogalmazási feladat (időtartam 45 perc, elérhető pontszám 30 pont).
o Hallott szöveg értése (időtartam 15 perc, elérhető pontszám 20 pont).
– Szóbeli (elérhető pontszám 90 pont).
o Beszélgetés az érettségi követelmények témakörei alapján (elérhető pontszám 45 pont).
o Képleírás, beszélgetés a kép alapján (elérhető pontszám 45 pont).
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Harmadik forduló (döntő)
– Írásbeli (elérhető pontszám 15 pont).
o Hallott vagy audiovizuális szöveg értése (időtartam 15 perc).
– Szóbeli (elérhető pontszám 90 pont).
o Véleményt kifejtő beszélgetés helyszínen kapott orosz nyelvű szöveg alapján (elérhető pontszám 45 pont).
o Beszélgetés egy előre megadott, orosz nyelvű szépirodalmi műről (annak szerzőjéről, a korról, amelyet a mű
bemutat, és amelyben született) vagy egy kultúrtörténeti témáról (elérhető pontszám 45 pont).
A második forduló eredményével egy időben az iskolák megkapják a versenybizottság által kijelölt
alkotásokat/forrásokat.
A versenyfeladatok megoldásához a második forduló fogalmazás feladatának kivételével semmilyen segédeszköz
nem használható. A fogalmazás feladat megoldásához bármely nyomtatott szótár használata megengedett.
A verseny szervezése
Az első forduló időpontja: 2016. december 5. (hétfő), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási-értékelési útmutató
alapján.
– A dolgozatok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy tértivevényes
küldeményként postára adni), amelyek elérték a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános
részben foglaltaknak megfelelően a határidő betartását a postabélyegző (kézbesítőkönyv) igazolja. A határidő
után felterjesztett dolgozatokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
– A beküldött dolgozatokat a versenybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
A második forduló időpontja: 2017. február 10. (péntek), 10 óra.
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi. A versenyzők hozzák magukkal a nyelvi nyilatkozatot (4. sz. melléklet).
– A teljesítményeket a versenybizottság értékeli, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
– A versenybizottság az első és második forduló eredményeinek összesített pontszáma alapján – a lehetséges
létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntőbe jutó versenyzőket.
A harmadik forduló (döntő) időpontja: 2017. április 10. (hétfő), 10 óra.
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét az egyes fordulókban elért eredmények összesítése alapján kialakult sorrend adja.
Pontazonosság esetén a döntő forduló pontszáma határozza meg a helyezést.
2.2.14. Spanyol nyelv
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny
két kategóriában és három fordulóban zajlik.
– I. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik nem tartoznak a II. kategóriába.
– II. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik spanyol-magyar két tanítási nyelvű képzésben, illetve spanyol
nyelvi előkészítő évfolyammal induló képzésben vesznek/vettek részt.
A verseny anyaga
Első forduló
– Írásbeli (időtartam 180 perc, elérhető pontszám 150 pont).
o Nyelvi feladatlap: nyelvtan, lexika, szövegértés, íráskészség feladatok. A feladatok eredeti spanyol nyelvű
szövegrészletekre épülnek, típusuk eltérhet az érettségi vizsgaleírásban megadottaktól.
Második forduló
– Írásbeli (időtartam 30-40 perc, elérhető pontszám 40 pont).
o Spanyol nyelvű szövegek hallás utáni megértését ellenőrző feladatlap: élőbeszéd és gépi hang (magnó vagy
videó).
– Szóbeli (elérhető pontszám 60 pont).
o Szituációs feladat (időtartam 4-5 perc, elérhető pontszám 30 pont).
o Téma önálló kifejtése vizuális segédanyag alapján (időtartam 4-5 perc, elérhető pontszám 30 pont).
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Harmadik forduló (döntő)
– Írásbeli (időtartam 50 perc, elérhető pontszám 45 pont).
o Nyelvi feladatlap: nyelvtan, lexika, szövegértés, szövegalkotás, íráskészség.
– Szóbeli (időtartam kb. 30 perc, elérhető pontszám 105 pont).
o Beszámoló az előre megadott házi olvasmányok egyikéből a tanulók választása szerint (időtartam 8-10 perc,
elérhető pontszám 45 pont).
A versenybizottság által kijelölt szövegeket a második forduló eredményének közlése után – a döntő előtt
legalább egy hónappal – megkapják az iskolák. Ezek közül egyből kell a versenyzőnek részletes beszámolóra
felkészülni.
o Társalgás a spanyol nyelv részletes érettségi vizsgakövetelményei témaköreiből (időtartam 8-10 perc,
elérhető pontszám 30 pont).
o A helyszínen kapott ismeretlen, spanyol nyelvű szöveg tartalmának összefoglalása spanyol nyelven
6-7 perces felkészülés után (a felelet időtartama 4-5 perc, elérhető pontszám 30 pont).
A versenyfeladatok megoldásához egyik fordulóban sem használható semmilyen segédeszköz.
A verseny szervezése
Az első forduló időpontja mindkét kategóriában: 2016. november 30. (szerda) 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A dolgozatoknak a központi javítási-értékelési útmutatóban meghatározott részét a szaktanárok (szaktanári
munkaközösségek) értékelik a központi javítási-értékelési útmutató alapján.
– A dolgozatok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy tértivevényes
küldeményként postára adni) a javítatlan (pl. íráskészséget mérő és szövegértési) feladatokkal együtt,
amelyeknek a helyben értékelt része elérte a versenybizottság által meghatározott pontszámot.
– Az általános részben foglaltaknak megfelelően a határidő betartását a postabélyegző (kézbesítőkönyv) igazolja.
A határidő után felterjesztett dolgozatokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
– A beküldött dolgozatok közül kategóriánként a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a másfélszeresét kitevő
legjobb teszteredményű feladatlapok értékelését a versenybizottság felülvizsgálja, a javítatlan feladatokat
értékeli, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
A második forduló időpontja az I. kategóriában 2017. február 14. (kedd), a II. kategóriában: 2017. február 20.
(hétfő).
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi. A versenyzőknek magukkal kell hozniuk a nyelvi nyilatkozatot (4. sz.
melléklet), és a megfelelő kategóriaválasztásról szóló igazolást (3. sz. melléklet)!
– A teljesítményeket a versenybizottság értékeli, és mindkét kategóriában a második forduló eredményeinek
összesített pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron belül - meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
A harmadik forduló (döntő) időpontja az I. kategóriában 2017. március 23. (csütörtök) a II. kategóriában:
2017. március 29. (szerda).
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét kategóriánként a döntőben elért eredmények összesítése alapján kialakult sorrend
adja. Pontazonosság esetén sorrendben a társalgás, majd a házi olvasmány alapján elért eredmény határozza
meg a helyezést.
2.2.15. Horvát nyelv és irodalom, német nemzetiségi nyelv és irodalom, román nyelv és irodalom,
szerb nyelv és irodalom, szlovák nyelv és irodalom, szlovén nemzetiségi nyelv
A tantárgyak versenyein az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A versenyek
egy kategóriában és két fordulóban zajlanak. A nyelv és irodalom versenyeken indulhatnak a nemzetiségi
középiskolák tanulói (akik legalább 6 évig magyarországi közoktatási intézményben folytatták tanulmányaikat),
a szlovén nemzetiségi nyelv versenyen pedig azok a nem nemzetiségi középiskolába járó tanulók, akik nemzetiségi
program szerint tanulják a szlovén nyelvet, vagy osztályozó vizsgával rendelkeznek a szlovén nemzetiségi nyelv
9–10. évfolyamának anyagából.
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A verseny anyaga a nemzetiségi nyelv és irodalom tárgyakban
Első forduló
– Írásbeli (időtartam 240 perc, elérhető pontszám 100 pont).
o Nyelvhelyességi elemeket is tartalmazó szövegértési feladat megoldása, amelyhez semmilyen segédeszköz
(szótár stb.) nem használható (időtartam 60 perc, elérhető pontszám 30 pont).
o Szövegalkotási feladat, amely két részfeladatból áll (időtartam 180 perc, elérhető pontszám 70 pont):
§ Fogalmazás, amelynek témája kapcsolódik a magyarországi nemzetiségek – horvát, német, román, szerb,
szlovák – nemzeti kultúráját, irodalmát reprezentáló személyhez, eseményhez, illetve irodalmi alkotáshoz
(elérhető pontszám 50 pont).
§ Funkcionális szöveg megalkotása (elérhető pontszám 20 pont).
A szövegalkotási feladatok megoldásához szöveggyűjtemény, illetve egynyelvű szótár használható.
Második forduló (döntő)
– Szóbeli (elérhető pontszám 100 pont).
o Kötetlen beszélgetés a nyelvhelyesség és a szép kiejtés követelményeinek megfelelően.
o Az érettségi követelményekhez kapcsolódó téma részletes kifejtése.
o A német nemzetiségi nyelv és irodalom verseny esetén népismereti téma a magyarországi német
nemzetiség kultúrájáról, népszokásairól, és nemzetiségi vonatkozású emlékhelyekről.
A verseny anyaga szlovén nemzetiségi nyelvből
Első forduló
– Írásbeli (időtartam 240 perc, elérhető pontszám 100 pont).
o Nyelvhelyességi-szövegértési feladatok (időtartam 60 perc, elérhető pontszám 50 pont).
§ Nyelvhelyességi feladatlap megoldása, amelyhez semmilyen segédeszköz nem használható (elérhető
pontszám 25 pont).
§ Szövegértési feladat megoldása, amelyhez semmilyen segédeszköz nem használható (elérhető pontszám
25 pont).
o Szövegalkotási feladat, amely két részfeladatból áll (időtartam 180 perc, elérhető pontszám 50 pont):
§ fogalmazás elkészítése, amelynek témája kapcsolódhat szlovén irodalmi alkotáshoz, illetve magyarországi
szlovén nemzetiség kultúráját, irodalmát reprezentáló személyhez, eseményhez vagy egy általános
témakörhöz (elérhető pontszám 35 pont),
§ rövidebb terjedelmű funkcionális szöveg megalkotása (elérhető pontszám 15 pont).
A szövegalkotási feladatok megoldásához szöveggyűjtemény, illetve egynyelvű szótár használható.
Második forduló (döntő)
– Szóbeli (elérhető pontszám 100 pont).
o Kötetlen beszélgetés a mindennapi élet témaköreiben.
o Tananyaghoz kapcsolódó irodalmi és népismereti téma önálló, részletes kifejtése.
A versenyek szervezése
Az első fordulók időpontja: 2017. január 16. (hétfő), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A dolgozatok szövegértési, illetve nyelvi feladatlapját a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik
központi javítási-értékelési útmutató alapján.
– A dolgozatokat az Oktatási Hivatalba kell felterjeszteni (kézbesíteni vagy tértivevényes küldeményként postára
adni). Német nemzetiségi nyelv és irodalomból a dolgozatok közül csak azokat kell felterjeszteni, amelyeknek
szövegértési feladatlapja elérte a versenybizottság által meghatározott pontszámot.
– A beküldött dolgozatok szövegértési, nyelvi feladatlapjait a versenybizottság felülvizsgálja, a szövegalkotási,
fogalmazási feladatokat értékeli, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
– A versenybizottság az első forduló dolgozatainak összes pontszáma alapján választja ki a döntőbe jutó
versenyzőket.

2558

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 9. szám

A második fordulók (döntők) időpontja:
német nemzetiségi nyelv és irodalom: 2017. március 6. (hétfő)
szerb nyelv és irodalom:
2017. március 6. (hétfő)
horvát nyelv és irodalom:
2017. március 6. (hétfő)
román nyelv és irodalom:
2017. március 10. (péntek)
szlovák nyelv és irodalom:
2017. március 10. (péntek)
szlovén nemzetiségi nyelv:
2017. március 9. (csütörtök)
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszíneken.
– A verseny végeredményét az első fordulóban szerzett pontszámok, és a döntőben elért eredmények összesítése
alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén az első forduló pontszáma határozza meg a helyezést.
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1. sz. melléklet
(Jelentkezési lap)
..............................................................................................
a középiskola hosszú bélyegzője

Jelentkezési lap OKTV-re

A tanuló neve:.................................................................................................................................. évf.: ......................... oszt.: .........................
tantárgy

kategória

felkészítő tanár(ok)

Jelen jelentkezési lap aláírásával kinyilvánítom, hogy a versenykiírás előírásait elfogadom, tudomásul veszem
a versenybizottság szakmai döntéseit, valamint hozzájárulok a verseny lebonyolításához szükséges személyes
adataim szervezők általi kezeléséhez (adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-62153/2013).
Dátum: .............................................................................
.............................................................................................
a tanuló aláírása
		

..............................................................................................
a szülő (gondviselő) aláírása
(Csak akkor, ha a jelentkező nem nagykorú.)
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2. sz. melléklet
(Az OKTV első fordulójából továbbjutott tanuló hozza magával a következő fordulóba.)
..............................................................................................
a középiskola hosszú bélyegzője

Igazolás
az adott középiskola pedagógiai programja szerint
a középiskolai szakaszt lezáró évfolyam tanévét kettővel megelőző évfolyam tanulójáról

A középiskola OM-azonosítója: ................................

települése: .....................................................................................................

neve: .............................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
címe: w.........................................................................................................................................................................................................................
A tanuló neve: ................................................................................................................ évf.: ..................................... oszt.: ..............................
Igazolom, hogy a 2016/2017. tanévi OKTV-n a tanuló ...................................................................................................... tantárgyból
................................................................ kategóriában az aláhúzással megjelölt feltétel teljesítésével jelentkezett az OKTV-re:
Az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyamot kettővel megelőző
középiskolai évfolyam tanulói közül az OKTV-re a versenykiírás 1.1. a) és b) pontjainak megfelelő azon tanulók
jelentkezhetnek, akik a jelentkezési határidő előtt
–
sikeres előrehozott érettségi vizsgát tettek az adott tantárgyból vagy
–
a középiskolai bizonyítványba bejegyzett osztályzattal igazolják, hogy az adott tantárgy helyi tantervi
követelményeit teljesítették a középiskolai szakaszt lezáró évfolyamot kettővel megelőző középiskolai
évfolyam tananyagával bezárólag.

Dátum: .............................................................................
P. H.
.......................................................................
igazgató
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3. sz. melléklet
(Az OKTV első fordulójából továbbjutott tanuló hozza magával a következő fordulóba.)
..............................................................................................
a középiskola hosszú bélyegzője

Igazolás OKTV kategóriához

A középiskola OM-azonosítója: ................................

települése: .....................................................................................................

neve: .............................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
címe: .............................................................................................................................................................................................................................
A tanuló neve: ................................................................................................................ évf.: ..................................... oszt.: ..............................

Igazolom, hogy a 2016/2017. tanévi OKTV-n a tanuló az érvényes versenykiírásban rögzített szabályoknak
megfelelően jelentkezett a(z) ........................................................... tantárgy versenyének ........................................ kategóriájába.
Dátum: .............................................................................
P. H.
.......................................................................
igazgató
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4. sz. melléklet
(Az OKTV első fordulójából továbbjutott tanuló hozza magával a következő fordulóba.)
..............................................................................................
a középiskola hosszú bélyegzője

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez
Az élő idegen nyelvek versenyén – a szlovén nemzetiségi nyelv kivételével – nem indulhatnak azok a tanulók,
–
akiknek az érintett nyelv anyanyelvük vagy legalább egyik szülőjük beszélt anyanyelve,
–
akik a 12. életévük betöltése után – a versenyben való részvétel tanévével bezárólag – összesen legalább
egy évet töltöttek az adott nyelvterületen,
–
akik a 12. életévük betöltése után legalább egy tanéven át folytattak iskolai tanulmányokat az adott
nyelvterületen,
–
akik a 12. életévük betöltése után az adott nyelvet legalább egy tanéven keresztül olyan – nem két tanítási
nyelvű – iskolában tanulták, amelynek tanítási nyelve az érintett nyelv.
–
Az orosz nyelvi versenyen azok a tanulók indulhatnak, akik az orosz nyelvet az iskola pedagógiai programja
alapján, tanítási órákon tanulják. Nem indulhatnak azok a tanulók, akik a 12. életévük betöltése után összesen
legalább 1 évet töltöttek Oroszország vagy a volt Szovjetunió utódállamainak területén, illetve egyik vagy
mindkét szülőjük az egykori Szovjetunió területén született és élt.
A középiskola OM-azonosítója: ................................

települése: .....................................................................................................

neve: .............................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
címe: .............................................................................................................................................................................................................................
A tanuló neve: ................................................................................................................ évf.: ..................................... oszt.: ..............................

Alulírottak kijelentjük, hogy a tanuló ............................................................................................................ nyelvből megfelel
az OKTV a 2016/2017. tanévi versenykiírásában rögzített általános és az adott nyelvre vonatkozó részletes részvételi
feltételeknek.
Dátum: .............................................................................

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

..............................................................................................
a szülő (gondviselő) aláírása
(Csak akkor, ha a jelentkező nem nagykorú.)
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5. sz. melléklet
(Minden pályamunkához zárt borítékban mellékelni kell. A borítékon csak a jelige szerepelhet.)
..............................................................................................
a középiskola hosszú bélyegzője

ADATLAP pályamunkához
A középiskola OM-azonosítója: ................................

települése: .....................................................................................................

neve: .............................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
címe: .............................................................................................................................................................................................................................
A tanuló neve: ................................................................................................................ évf.: ..................................... oszt.: ..............................
pályázatos verseny neve: ......................................................................................................................................................................................
A pályamunka jeligéje: ..........................................................................................................................................................................................
A választott téma (vizuális kultúra esetén a választott terület) sorszáma és címe:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
A felkészítő tanár(ok) neve: ..................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Dátum: .............................................................................
P. H.
.......................................................................
igazgató

2564

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 9. szám

6. sz. melléklet
(Kitöltendő az írásbeli versenyrészen)

OKTV írásbeli fordulójának JEGYZŐKÖNYVE
A versenyt lebonyolító intézmény neve:
Az igazgató neve:

Az intézmény OM azonosítója:

Az intézmény címe:
A verseny helyszíne (terem, előadó):
A verseny időpontja:
Tantárgy, kategória:
1. Az OKTV írásbeli feladatlap csomagok felbontása
A bontás helye:

A bontás időpontja:
A feladatlap csomagok állapota

sértetlen
(db)

sérült
(db)

felbontott
(db)

szöveges megjegyzés

A feladatlapok állapota
sértetlen
(db)

sérült
(db)

szöveges megjegyzés

A feladatlap csomagbontó bizottság tagjai
Név

Beosztás

Aláírás

2. Ülésrend (Háromfordulós versenyek első fordulójában /dráma kivételével/ névvel, egyéb esetekben
kódszámmal.)

Tanári asztal
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3. Feljegyzések a verseny menetével kapcsolatban (Háromfordulós versenyek első fordulójában /dráma
kivételével/ névvel, egyéb esetekben kódszámmal.)
A kidolgozás kezdete:
A versenyző
neve/kódszáma/
jeligéje

óra

Távozás
időpontja

perc

Visszaérkezés
időpontja

A felügyelő
tanár
aláírása

A versenyző
neve/kódszáma/
jeligéje

Távozás
időpontja

Visszaérkezés
időpontja

A felügyelő
tanár
aláírása

4. Feljegyzések a kidolgozott feladatlapok beadásával kapcsolatban (Háromfordulós versenyek első
fordulójában /dráma kivételével/ névvel, egyéb esetekben kódszámmal.)
A versenyző
neve/kódszáma/jeligéje

Beadás
időpontja

A felügyelő tanár
aláírása

A versenyző
neve/kódszáma/jeligéje

Beadás
időpontja

A felügyelő tanár
aláírása
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6. Rendkívüli események

7. Felügyelő tanárok
Időtartam

A felügyelő tanár neve

A felügyelő tanár aláírása

Dátum: .............................................................................
P. H.
.......................................................................................
a jegyzőkönyvet leadó felügyelő tanár

.......................................................................................
igazgató/OH megbízott
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7. sz. melléklet

Verseny megnevezése

Első forduló
2016/2017

Második forduló
2016/2í17

Döntő forduló
2017

Pályázatos versenyek
Dráma

december 6. (kedd)

február 20. (hétfő)

április 24. (hétfő)

Földrajz

november 8. (kedd)

január 5. (csütörtök)

április 12. (szerda)

november 16. (szerda)

január 18. (szerda)

április 3. (hétfő)

–

február 22. (szerda)
és március 14. (kedd)

Magyar nyelv
Mozgóképkultúra és médiaismeret

január 4. (szerda)

Művészettörténet

december 7. (szerda)

február 13. (hétfő)

április 25. (kedd)

Történelem

november 7. (hétfő)

december 12. (hétfő)

április 11. (kedd)

Vizuális kultúra

január 5. (csütörtök)

február 17. (péntek)

március 17. (péntek)

Nem pályázatos versenyek
Angol nyelv I. kategória
Angol nyelv II. kategória

november 14. (hétfő)

január 26. (csütörtök)

március 21. (kedd)

november 14. (hétfő)

február 2. (csütörtök)

március 22. (szerda)

Biológia I. kategória

november 24. (csütörtök)

február 13. (hétfő)

április 8. (szombat)

Biológia II. kategória

november 24. (csütörtök)

február 13. (hétfő)

április 8. (szombat)

január 24. (kedd)

március 8. (szerda)

április 20. (csütörtök)

Fizika I. kategória

november 17. (csütörtök)

február 9. (csütörtök)

április 1. (szombat)

Fizika II. kategória

november 17. (csütörtök)

február 9. (csütörtök)

április 1. (szombat)

november 22. (kedd)

február 3. (péntek)

április 19. (szerda)

Filozófia

Francia nyelv I. kategória
Francia nyelv II. kategória

november 22. (kedd)

február 3. (péntek)

április 19. (szerda)

november 23. (szerda)

február 4. (szombat)

március 11. (szombat)

Informatika II. kategória

november 9. (szerda)

január 7. (szombat)

február 25. (szombat)

Kémia I. kategória

november 21. (hétfő)

január 23. (hétfő)

március 18. (szombat)

Informatika I. kategória

Kémia II. kategória
Latin nyelv
Magyar irodalom
Matematika I. kategória

november 21. (hétfő)

január 23. (hétfő)

március 18. (szombat)

november 10. (csütörtök)

február 1. (szerda)

március 16. (csütörtök)

december 1. (csütörtök)

február 7. (kedd)

április 4. (kedd)

november 15. (kedd)

január 25. (szerda)

március 20. (hétfő)

Matematika II. kategória

november 15. (kedd)

január 25. (szerda)

március 20. (hétfő)

Matematika III. kategória

november 15. (kedd)

–

március 2. (csütörtök)

Német nyelv I. kategória

november 28. (hétfő)

január 30. (hétfő)

március 27. (hétfő)

Német nyelv II. kategória

november 28. (hétfő)

január 31. (kedd)

március 28. (kedd)

Olasz nyelv I. kategória

november 29. (kedd)

február 15. (szerda)

április 5. (szerda)

Olasz nyelv II. kategória

november 29. (kedd)

február 16. (csütörtök)

április 6. (csütörtök)

Orosz nyelv

december 5. (hétfő)

február 10. (péntek)

április 10. (hétfő)

Spanyol nyelv I. kategória

november 30. (szerda)

február 14. (kedd)

március 23. (csütörtök)

Spanyol nyelv II. kategória

november 30. (szerda)

február 20. (hétfő)

március 29. (szerda)

–

március 6. (hétfő)

Nemzetiségi versenyek
Horvát nyelv és irodalom

január 16. (hétfő)

Német nemzetiségi nyelv és irodalom

január 16. (hétfő)

–

március 6. (hétfő)

Román nyelv és irodalom

január 16. (hétfő)

–

március 10. (péntek)

Szerb nyelv és irodalom

január 16. (hétfő)

–

március 6. (hétfő)

Szlovák nyelv és irodalom

január 16. (hétfő)

–

március 10. (péntek)

Szlovén nemzetiségi nyelv

január 16. (hétfő)

–

március 9. (csütörtök)

***
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II. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett
és anyagilag támogatott tanulmányi versenyek
Országos általános iskolai nemzetiségi tanulmányi versenyek a 7. és a 8. évfolyamos tanulók számára
I. Nemzetiségi nyelv és irodalom
I/1. Görög, horvát, román, szerb, szlovák, szlovén nyelv és irodalom
A versenyen az anyanyelvű, a kétnyelvű, a nyelvoktató, illetve a kiegészítő nemzetiségi nevelési-oktatási formában
részt vevő 7–8. évfolyamos tanulók indulhatnak. A jelentkezés kizárólag a versenykiírás mellékletében megadott
jelentkezési lap megküldésével történhet. A jelentkezési feltételeknek való megfelelés ellenőrzése, valamint
a megfelelő kategóriába sorolás az igazgató feladata és felelőssége.
A tanulók két kategóriában versenyezhetnek:
I. kategória: a nyelvoktató, illetve kiegészítő nemzetiségi nevelési-oktatási formában részt vevő tanulók
II. kategória: az anyanyelvű, illetve kétnyelvű nemzetiségi nevelési-oktatási formában részt vevő tanulók
A verseny kétfordulós.
Iskolai forduló:
A forduló írásbeli (elérhető pontszám: 80 pont).
Az írásbeli feladatsort az Oktatási Hivatal által működtetett versenybizottság állítja össze. A feladatsorokat az Oktatási
Hivatal a jelentkezési adatok alapján sokszorosítja és eljuttatja az iskolákba. Az iskolai forduló feladatsora egy
40 pontos nyelvi feladatlapból és egy 40 pontos szövegalkotási feladatból áll. A feladatok az adott nemzetiségi nyelv
és irodalom kerettantervi követelményein (nyolcadik évfolyamig bezárólag) alapulnak. Az iskolai forduló időtartama
180 perc. A nyelvi feladatlap megoldásának időtartama 60 perc, a megoldáshoz semmilyen segédeszköz nem
használható. A szövegalkotási feladatlap megoldásának időtartama 120 perc, megoldásához kétnyelvű nyomtatott
szótár használható. A versenyző először a nyelvi feladatlap feladatait oldja meg, 60 perc leteltével a felügyelő tanár
összegyűjti a nyelvi feladatlapokat. Ezt követően kerül sor a szövegalkotási feladatlapok kiosztására és megoldására.
Valamennyi megírt feladatlapot a versenyt követő 5 munkanapon belül kell javítatlanul felterjeszteni
az Oktatási Hivatal alábbi címére: 1363 Budapest, Pf. 84. A javítást az Oktatási Hivatal által működtetett
versenybizottságok végzik. Az első forduló eredményei, illetve a döntő résztvevőinek névsora legalább négy héttel
a döntő előtt megküldésre kerülnek az érintett iskolákba.
Országos forduló:
A forduló szóbeli (elérhető pontszám: 120 pont).
Résztvevői az írásbeli iskolai fordulóban a versenybizottságok által megállapított ponthatárt elért tanulók.
Az országos fordulóba a versenybizottságok az iskolai fordulóban a legjobb eredményt elért, legfeljebb
20-20 tanulót hívják be.
A verseny feladatai:
I. kategória:
– kötetlen társalgás mindennapi témáról;
– a tananyaghoz kapcsolódó téma kifejtése (az adott témától függően kép vagy egyéb forrás, szemléltető eszköz
segítségével);
– vers vagy próza elmondása.
II. kategória:
– kötetlen társalgás mindennapi témáról;
– irodalmi vagy/és nyelvi téma kifejtése;
– vers vagy próza elmondása.
A versenyek határidői:
A jelentkezések felterjesztése az Oktatási Hivatal címére (1363 Budapest, Pf. 84): 2016. december 31.
A borítékra kérjük ráírni az adott verseny nevét.
Az I. forduló feladatlapjainak eljuttatása az iskoláknak: 2017. január 27.
Az iskolai forduló megírása: 2017. február 2. (csütörtök) 14.00 óra.
Az országos döntő időpontja: 2017. április 17–28.
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I/2. Német nyelv és irodalom
A versenyen az anyanyelvű, a kétnyelvű, illetve a nyelvoktató nemzetiségi nevelési-oktatási formában részt vevő
7–8. évfolyamos tanulók, valamint a hatosztályos gimnáziumok azon tanulói indulhatnak, akik a hatodik osztállyal
bezárólag a nemzetiségi német nyelv és irodalom tantárgyi követelményei alapján tanultak. A jelentkezés kizárólag
a versenykiírás mellékletében megadott jelentkezési lap megküldésével történhet. A jelentkezési feltételeknek való
megfelelés ellenőrzése, valamint a megfelelő kategóriába sorolás az igazgató feladata és felelőssége.
A tanulók két kategóriában versenyezhetnek:
I. kategória: a nyelvoktató nemzetiségi nevelési-oktatási formában részt vevő tanulók
II. kategória: az anyanyelvű, illetve kétnyelvű nemzetiségi nevelési-oktatási formában részt vevő tanulók
A verseny kétfordulós.
Iskolai forduló:
A forduló írásbeli (elérhető pontszám: 100 pont).
Az írásbeli feladatsort az Oktatási Hivatal által működtetett versenybizottság állítja össze. A feladatsorokat
az Oktatási Hivatal a jelentkezési adatok alapján sokszorosítja és eljuttatja az iskolákba. Az iskolai forduló feladatsora
egy 50 pontos nyelvi feladatlapból és egy 50 pontos szövegalkotási feladatból áll. A feladatok a nemzetiségi német
nyelv és irodalom kerettantervi követelményein (nyolcadik évfolyamig bezárólag) alapulnak.
Az iskolai forduló időtartama 180 perc. A nyelvi feladatlap megoldásának időtartama 60 perc, a megoldáshoz
semmilyen segédeszköz nem használható. A szövegalkotási feladatlap megoldásának időtartama 120 perc,
megoldásához kétnyelvű nyomtatott szótár használható. A versenyző először a nyelvi feladatlapot oldja meg,
60 perc leteltével a felügyelő tanár összegyűjti a nyelvi feladatlapokat. Ezt követően kerül sor a szövegalkotási
feladatlapok kiosztására és megoldására. Az iskolai forduló nyelvi feladatsor részét a szaktanár értékeli az Oktatási
Hivatal által küldött javítási útmutató alapján.
Azoknak a versenyzőknek a teljes munkáját kell felterjeszteni az Oktatási Hivatal címére (1363
Budapest, Pf. 84) a versenyt követő 5 munkanapon belül, akik a nyelvi feladatlapon elérték a javítási
útmutatóban meghatározott pontszámot. A szövegalkotási feladatokat az Oktatási Hivatal által működtetett
versenybizottság értékeli. Az első forduló eredményei, illetve a döntő résztvevőinek névsora legalább négy héttel
a döntő időpontja előtt megküldésre kerülnek az érintett iskolákba.
Országos forduló:
A forduló szóbeli (elérhető pontszám: 100 pont).
Az országos fordulóba a versenybizottság kategóriánként az iskolai fordulóban a legjobb eredményt elért
20-20 tanulót hívja be.
A verseny feladatai:
– kötetlen társalgás mindennapi témáról;
– a tananyaghoz kapcsolódó téma kifejtése (az adott témától függően kép vagy egyéb forrás, szemléltető eszköz
segítségével);
A versenyek határidői:
A nevezések felterjesztése az Oktatási Hivatal címére (1363 Budapest, Pf. 84): 2016. december 31.
A borítékra kérjük ráírni a verseny nevét.
Az I. forduló feladatlapjainak eljuttatása az iskoláknak: 2017. január 27.
Az iskolai forduló megírása: 2017. február 2. (csütörtök) 14.00 óra.
Az országos döntő időpontja: 2017. április 17–28.
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II. Nemzetiségi népismeret
II/1. Görög, horvát, román, szerb, szlovák, szlovén népismeret
A versenyen az anyanyelvű, a kétnyelvű, a nyelvoktató, illetve a kiegészítő nemzetiségi nevelési-oktatási formában
részt vevő 7–8. évfolyamos tanulók indulhatnak. A jelentkezés kizárólag a versenykiírás mellékletében megadott
jelentkezési lap megküldésével történhet. A jelentkezési feltételeknek való megfelelés ellenőrzése az igazgató
feladata és felelőssége.
A versenyzők egy kategóriában versenyeznek.
A verseny kétfordulós.
Iskolai forduló:
A forduló írásbeli (elérhető pontszám: 80 pont).
Az írásbeli feladatsort az Oktatási Hivatal által működtetett versenybizottság állítja össze. A feladatsorokat
az Oktatási Hivatal a jelentkezési adatok alapján sokszorosítja és eljuttatja az iskolákba. Az iskolai forduló feladatsora
egy 40 pontos népismereti tesztfeladatokat tartalmazó feladatlapból és egy 40 pontos népismereti témájú
szövegalkotási feladatból áll. A feladatok a népismeret tantárgy kerettantervi követelményein (nyolcadik évfolyamig
bezárólag) alapulnak. Az iskolai forduló időtartama 180 perc. A tesztfeladatok megoldásának időtartama 60 perc,
a megoldáshoz semmilyen segédeszköz nem használható. A szövegalkotási feladatlap megoldásának időtartama
120 perc, megoldásához kétnyelvű nyomtatott szótár használható. A versenyző először a tesztfeladatot oldja meg,
60 perc leteltével a felügyelő tanár a teszt-feladatlapokat összegyűjti. Ezt követően kerül sor a szövegalkotási
feladatlapok kiosztására és megoldására.
Valamennyi megírt feladatlapot a versenyt követő 5 munkanapon belül kell javítatlanul felterjeszteni
az Oktatási Hivatal alábbi címére: 1363 Budapest, Pf. 84. A javítást az Oktatási Hivatal által működtetett
versenybizottságok végzik. Az első forduló eredményei, illetve a döntő résztvevőinek névsora legalább négy héttel
a döntő időpontja előtt megküldésre kerülnek az érintett iskolákba.
Országos forduló:
A forduló szóbeli (elérhető pontszám: 120 pont).
Résztvevői az írásbeli iskolai fordulóban a versenybizottságok által meghatározott ponthatárt elért tanulók.
Az országos fordulóba a versenybizottságok az iskolai fordulóban a legjobb eredményt elért, legfeljebb 20 tanulót
hívják be.
A verseny feladatai:
– Az Oktatási Hivatal által megadott témakörök alapján, egyéni kutatáson alapuló, az országos fordulóig elkészített
projekt bemutatása. A projekt bemutatásának időtartama 5-7 perc. A projekttémakörök, valamint a projekt
kidolgozásával kapcsolatos részletes információk a jelentkezési határidő előtt 30 nappal kerülnek meghirdetésre
az Oktatási Hivatal honlapján.
– Az Oktatási Hivatal által összeállított feladatsor alapján önálló témakifejtés (az adott témától függően kép
vagy egyéb forrás, szemléltető eszköz segítségével) a görög, horvát, román, szerb, szlovák, szlovén nemzetiség
történelméről, földrajzáról, a nemzetiségek szellemi kultúrájáról, népszokásairól, helyi hagyományairól.
A versenyek határidői:
A jelentkezések felterjesztése az Oktatási Hivatal címére (1363 Budapest, Pf. 84): 2016. december 31.
A borítékra kérjük ráírni az adott verseny nevét.
A projekt témaköreinek meghirdetése: 2016. december 1.
Az I. forduló feladatlapjainak eljuttatása az iskoláknak: 2017. február 3.
Az iskolai forduló megírása: 2017. február 9. (csütörtök) 14.00 óra.
Az országos döntő időpontja: 2017. április 17–28.
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II/2. Német népismeret
A versenyen az anyanyelvű, a kétnyelvű, illetve a nyelvoktató nemzetiségi nevelési-oktatási formában részt vevő
7–8. évfolyamos tanulók indulhatnak, valamint a hatosztályos gimnáziumok azon tanulói, akik a hatodik osztállyal
bezárólag a német népismeret tantárgyi követelményeit elsajátították. A jelentkezés kizárólag a versenykiírás
mellékletében megadott jelentkezési lap megküldésével történhet. A jelentkezési feltételeknek való megfelelés
ellenőrzése az igazgató feladata és felelőssége.
A versenyzők egy kategóriában versenyeznek.
A verseny kétfordulós.
Iskolai forduló:
A forduló írásbeli (elérhető pontszám: 100 pont).
Az írásbeli feladatsort az Oktatási Hivatal által működtetett versenybizottság állítja össze. A feladatsorokat
az Oktatási Hivatal a jelentkezési adatok alapján sokszorosítja és eljuttatja az iskolákba. Az iskolai forduló
feladatsora egy 50 pontos népismereti tesztfeladatokat tartalmazó feladatlapból és egy 50 pontos népismereti
szövegalkotási feladatból áll. A feladatok a népismeret tantárgy kerettantervi követelményein (nyolcadik évfolyamig
bezárólag) alapulnak. Az iskolai forduló időtartama 180 perc. A teszt-feladatlap megoldásának időtartama 60 perc,
a megoldáshoz semmilyen segédeszköz nem használható. A szövegalkotási feladatlap megoldásának időtartama
120 perc, megoldásához kétnyelvű nyomtatott szótár használható. A versenyző először a tesztfeladatokat oldja
meg, 60 perc leteltével a felügyelő tanár a teszt-feladatlapokat összegyűjti. Ezt követően kerül sor a szövegalkotási
feladatlapok kiosztására és megoldására.
Az iskolai forduló tesztfeladatait a szaktanár értékeli az Oktatási Hivatal által megküldött javítási útmutató alapján.
Azoknak a versenyzőknek a teljes munkáját kell felterjeszteni az Oktatási Hivatal címére (1363 Budapest,
Pf. 84) a versenyt követő 5 munkanapon belül, akik a tesztfeladatokat tartalmazó feladatlapon elérték
a javítási útmutatóban meghatározott pontszámot. A szövegalkotási feladatokat az Oktatási Hivatal által
működtetett versenybizottság értékeli. Az első forduló eredményei, illetve a döntő résztvevőinek névsora
legalább négy héttel a döntő előtt megküldésre kerülnek az érintett iskolákba.
Országos forduló:
A forduló szóbeli (elérhető pontszám: 100 pont).
Az országos fordulóba a versenybizottság az iskolai fordulóban a legjobb eredményt elért 20 tanulót hívja be.
A verseny feladatai:
– Az Oktatási Hivatal által megadott témakörök alapján, egyéni kutatáson alapuló, az országos fordulóig elkészített
projekt bemutatása. A projekt bemutatásának időtartama 5-7 perc. A projekttémakörök, valamint a projekt
kidolgozásával kapcsolatos részletes információk a jelentkezési határidő előtt 30 nappal kerülnek meghirdetésre
az Oktatási Hivatal honlapján.
– Az Oktatási Hivatal által összeállított feladatsor alapján beszélgetés (az adott témától függően kép vagy
egyéb forrás, szemléltető eszköz segítségével) a német nemzetiségről, annak kultúrájáról, népszokásairól,
hagyományairól.
A versenyek határidői:
A nevezések felterjesztése az Oktatási Hivatal címére (1363 Budapest, Pf. 84): 2016. december 31.
A borítékra kérjük ráírni a verseny nevét.
A projekt témaköreinek meghirdetése: 2016. december 1.
Az I. forduló feladatlapjainak eljuttatása az iskoláknak: 2017. február 3.
Az iskolai forduló megírása: 2017. február 9. (csütörtök) 14.00 óra.
Az országos döntő időpontja: 2017. április 17–28.
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II/3. Roma népismeret
A versenyen a roma nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő 5–8. osztályos tanulók indulhatnak. A jelentkezés
kizárólag a versenykiírás mellékletében megadott jelentkezési lap megküldésével történhet. A jelentkezési
feltételeknek való megfelelés ellenőrzése az igazgató feladata és felelőssége.
A tanulók két kategóriában versenyezhetnek:
I. kategória: 5–6. osztályos tanulók
II. kategória: 7–8. osztályos tanulók
A verseny kétfordulós.
Iskolai forduló:
A forduló írásbeli (elérhető pontszám: 80 pont).
Az írásbeli feladatsort az Oktatási Hivatal által működtetett versenybizottság állítja össze. A feladatsorokat
az Oktatási Hivatal a jelentkezési adatok alapján sokszorosítja és eljuttatja az iskolákba. Az iskolai forduló feladatsora
egy 40 pontos népismereti tesztfeladatokat tartalmazó feladatlapból és egy 40 pontos népismereti szövegalkotási
feladatból áll. A feladatok a roma népismeret tantárgy kerettantervi követelményein alapulnak: az I. kategória
esetében a hatodik évfolyamig, a II. kategória esetében a nyolcadik évfolyamig bezárólag. Az iskolai forduló
időtartama 180 perc.
Valamennyi megírt feladatlapot a versenyt követő 5 munkanapon belül kell javítatlanul felterjeszteni
az Oktatási Hivatal alábbi címére: 1363 Budapest, Pf. 84. A javítást az Oktatási Hivatal által működtetett
versenybizottságok végzik. Az első forduló eredményei, illetve a döntő résztvevőinek névsora legalább négy héttel
a döntő előtt megküldésre kerülnek az érintett iskolákba.
Országos forduló:
A forduló szóbeli (elérhető pontszám: 120 pont).
Résztvevői az írásbeli iskolai fordulóban a versenybizottság által megállapított ponthatárt elért tanulók.
Az országos fordulóba a versenybizottságok az iskolai fordulóban a legjobb eredményt elért, legfeljebb
20-20 tanulót hívják be.
A verseny feladatai:
– Az Oktatási Hivatal által megadott témakörök alapján, egyéni kutatáson alapuló, az országos fordulóig elkészített
projekt bemutatása. A projekt bemutatásának időtartama 5-7 perc. A projekttémakörök, valamint a projekt
kidolgozásával kapcsolatos részletes információk a jelentkezési határidő előtt 30 nappal kerülnek meghirdetésre
az Oktatási Hivatal honlapján.
– Az Oktatási Hivatal által összeállított feladatsor alapján beszélgetés (az adott témától függően kép vagy
egyéb forrás, szemléltető eszköz segítségével) a roma nemzetiségről, annak kultúrájáról, népszokásairól,
hagyományairól.
A versenyek határidői:
A jelentkezések felterjesztése az Oktatási Hivatal címére (1363 Budapest, Pf. 84): 2016. december 31.
A borítékra kérjük ráírni a verseny nevét.
Az I. forduló feladatlapjainak eljuttatása az iskoláknak: 2017. február 3.
Az iskolai forduló megírása: 2017. február 9. (csütörtök) 14.00 óra.
Az országos döntő időpontja: 2017. április 17–28.
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Melléklet:
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Oktatási Hivatal

NYOMTATOTT BETŰVEL KÉRJÜK KITÖLTENI!
................................................................................
az iskola fejbélyegzője

JELENTKEZÉSI LAP
AZ ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEMZETISÉGI TANULMÁNYI VERSENYEK
NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM VERSENYÉRE
2016/2017.

A versenyző neve: ............................................................................................................ évfolyama: ................................................................
Iskolájának neve: ......................................................................................................................................................................................................
OM azonosító: ...........................................................................................................................................................................................................
címe: ......................................................................... megye ........................................................................................................................ város
................................................................................................................................................................... utca ................................................ szám
Telefonszáma: .......................................................... e-mail: ..................................................................................................................................
Tantárgy: ........................................................................................... Kategória: ....................................................................................................
Felkészítő tanár neve: ............................................................................................................................................................................................
Igazolom, hogy a tanuló a kiírt versenyfeltételeknek megfelel.
Dátum: ..........................................................
P. H.
...................................................................
igazgató

Nyilatkozat
A versenykiírás előírásait elfogadom, a versenybizottság szakmai döntéseit tudomásul veszem, hozzájárulok
a verseny lebonyolításához szükséges személyes adataim szervezők általi kezeléséhez.
[Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 4. és 5. § (1)/a bekezdése.]
Dátum: ..........................................................
.............................................................................................
versenyző láírása

..............................................................................................
szülő (gondviselő) aláírása
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Emberi Erőforrások Minisztériuma

Oktatási Hivatal

NYOMTATOTT BETŰVEL KÉRJÜK KITÖLTENI!
................................................................................
az iskola fejbélyegzője

JELENTKEZÉSI LAP
AZ ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEMZETISÉGI TANULMÁNYI VERSENYEK
NEMZETISÉGI NÉPISMERET VERSENYÉRE
2016/2017.
A versenyző neve: ............................................................................................................ évfolyama: ................................................................
Iskolájának neve: ......................................................................................................................................................................................................
OM azonosító: ...........................................................................................................................................................................................................
címe: ......................................................................... megye ........................................................................................................................ város
................................................................................................................................................................... utca ................................................ szám
Telefonszáma: .......................................................... e-mail: ..................................................................................................................................
Tantárgy: .....................................................................................................................................................................................................................
Felkészítő tanár neve: ............................................................................................................................................................................................
Igazolom, hogy a tanuló a kiírt versenyfeltételeknek megfelel.
Dátum: ..........................................................
P. H.
...................................................................
igazgató

Nyilatkozat
A versenykiírás előírásait elfogadom, a versenybizottság szakmai döntéseit tudomásul veszem, hozzájárulok
a verseny lebonyolításához szükséges személyes adataim szervezők általi kezeléséhez.
[Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 4. és 5. § (1)/a bekezdése.]
Dátum: ..........................................................
.............................................................................................
versenyző láírása

..............................................................................................
szülő (gondviselő) aláírása
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Emberi Erőforrások Minisztériuma

Oktatási Hivatal

NYOMTATOTT BETŰVEL KÉRJÜK KITÖLTENI!
.................................................................................
az iskola fejbélyegzője

JELENTKEZÉSI LAP
AZ ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEMZETISÉGI TANULMÁNYI VERSENYEK
ROMA NÉPISMERET VERSENYÉRE
2016/2017.
A versenyző neve: ............................................................................................................ évfolyama: ................................................................
Iskolájának neve: ......................................................................................................................................................................................................
OM azonosító: ...........................................................................................................................................................................................................
címe: ......................................................................... megye ........................................................................................................................ város
................................................................................................................................................................... utca ................................................ szám
Telefonszáma: .......................................................... e-mail: ..................................................................................................................................
Tantárgy: ........................................................................................... Kategória: ....................................................................................................
Felkészítő tanár neve: ............................................................................................................................................................................................
Igazolom, hogy a tanuló a kiírt versenyfeltételeknek megfelel.
Dátum: ..........................................................
P. H.
...................................................................
igazgató

Nyilatkozat
A versenykiírás előírásait elfogadom, a versenybizottság szakmai döntéseit tudomásul veszem, hozzájárulok
a verseny lebonyolításához szükséges személyes adataim szervezők általi kezeléséhez.
[Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 4. és 5. § (1)/a bekezdése.]
Dátum: ..........................................................
.............................................................................................
versenyző láírása

..............................................................................................
szülő (gondviselő) aláírása
***
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II. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és támogatott tanulmányi versenyek
Országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyek
A tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet meghatározza az adott tanév országos szervezésű művészeti tanulmányi
versenyeit.
Az alapfokú művészeti iskolák, valamint a művészeti szakképzést folytató szakközépiskolák (szakgimnáziumok)
versenyeinek megrendezése a versenyszabályzat betartásával egységes szervezési és lebonyolítási követelmények
alapján történik.
Az alapfokú művészeti iskolákba, valamint művészeti szakképzést folytató szakközépiskolába (szakgimnáziumokba)
járó művészeti tanszakra beiratkozott valamennyi tanuló joga, hogy a versenykiírásban meghatározott feltételek
szerint versenyen vegyen részt.
Az Oktatási Hivatal (továbbiakban: OH) ellátja a művészeti versenyek versenyszabályzatában leírtak alapján
a versenyek előkészítésével és szervezésével összefüggő feladatokat.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott művészeti versenyek részvételi
feltételeit, követelményeit, a lebonyolítás rendjét és időpontjait az alábbi versenykiírások tartalmazzák.
Versenyek az alapfokú művészeti iskolák részére
Az alapfokú művészeti iskolák tanulói számára meghirdetett versenyen csak az alapfokú művészeti iskolákkal
tanulói jogviszonyban álló növendékek vehetnek részt.
A versenyen nem vehet részt az a tanuló, aki ugyanazon a tanszakon művészeti szakképzést folytató
szakközépiskola, szakgimnázium tanulója, illetve művészeti felsőoktatási intézmény hallgatója.
Kizárható a versenyből az a versenyző, aki a nevezési feltételeknek nem tett eleget, nem valós adatokat közölt, nem
megengedett segédeszközt használ.
A versenykiírásban meghatározott időkeretet nem lehet túllépni.
A versenyző kötelező és szabadon választott műsorának jogtiszta kottáit a verseny helyszínén a nevező
intézménynek be kell mutatnia.

VI. ORSZÁGOS SZAXOFONVERSENY
A verseny időpontja: 2016. november 11–12.
Rendező: Teleki-Wattay Művészeti Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 040046
2013 Pomáz, Templom tér 3.
Telefon/fax: 06 (26) 525-330
E-mail: twmi.pomaz@gmail.com
Honlap: www.twmi.hu
A verseny célja: A klasszikus szaxofon tantárgy, valamint a szaxofon melléktantárgy pedagógiai eredményeinek,
az oktatás színvonalának, a kiemelkedő teljesítményeknek a bemutatása, tehetségkutatás. A klasszikus műfaj
népszerűsítése.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos döntő.
A döntő kétfordulós, a versenyző mindkét fordulóban szerepel.
A nevezés feltételei:
A versenyen nem vehet részt olyan tanuló, aki jelenleg vagy korábban középfokú vagy felsőfokú zenei
tanulmányokat folytat, folytatott.
Az I. korcsoportban csak azok a tanulók nevezhetők, akik legalább két évfolyam (osztály) követelményét teljesítették
(a hangszeres előképző egy évnek számítható be).
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A bizonyítvány másolatát kérjük a nevezési laphoz mellékelni.
Korcsoportok:
I. korcsoport: 2003. június 1-jén, illetve után,
II. korcsoport: 2001. június 1-je és 2003. május 31. között,
III. korcsoport: 1998. június 1-je és 2001. május 31. között,
IV. korcsoport: 1994. november 11. és 1998. május 31. között született tanulók.
A verseny anyaga: Kötelező etűd, mű és szabadon választott mű.
A verseny követelményei:
A szabadon választott mű stílusa térjen el a kötelező mű stílusától!
Felhívjuk a figyelmet, mivel valamennyi kötelező mű kíséret nélküli, ezért a szabadon választott műnek
zongorakíséretes darabnak kell lennie.
A műsoridő betartása kötelező.
Minden korcsoportban, minden művet kotta nélkül kell előadni!
A kötelező és szabadon választott művek eredeti kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) be kell mutatni.
I. korcsoport:
Első forduló:
Kötelező etűd: L. Spohr: Andante (ismétlésekkel)
Perényi Éva-Perényi Péter: 222 etűd szaxofonra (EMB 14371) 20. sz. etűd.
Második forduló:
Kötelező mű: Götz Nándor: Koncertetűdök Liszt Magyar rapszódiái nyomán No.1 – Andante
Szabadon választott mű.
A szabadon választott mű műsorideje maximum 5 perc.
II. korcsoport:
Első forduló:
Kötelező etűd: J. S. Bach: Bourrée (ismétlésekkel)
Perényi Éva-Perényi Péter: 222 etűd szaxofonra (EMB 14371) 169. sz. etűd
(A mű a kottától eltérő artikulációval is előadható.)
Második forduló:
Kötelező mű: Götz Nándor: Koncertetűdök Liszt Magyar rapszódiái nyomán No.2 – Allegro Moderato Eroico
Szabadon választott mű.
A szabadon választott mű műsorideje maximum 6 perc.
III. korcsoport:
Első forduló:
Kötelező etűd: C. Bärmann: Allegro moderato
Perényi Éva-Perényi Péter: Szaxofon ABC II. kötet (EMB 14299) 97. sz. etűd
Második forduló:
Kötelező mű: Götz Nándor: Koncertetűdök Liszt Magyar rapszódiái nyomán No.3 – Andante Rubato Sostenuto
Szabadon választott mű.
A szabadon választott mű műsorideje maximum 7 perc.
IV. korcsoport:
Első forduló:
Kötelező etűd: Kállay Gábor: Allegretto
Perényi Éva-Perényi Péter: 222 etűd szaxofonra (EMB 14371) 217. sz. etűd
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Második forduló:
Kötelező mű: Götz Nándor: Koncertetűdök Liszt Magyar rapszódiái nyomán No.4 – Andante
Szabadon választott mű.
A szabadon választott mű műsorideje maximum 8 perc.
A kötelezően előirt Götz Nándor: Koncertetűdök Liszt Magyar rapszódiái nyomán művek kottái júniustól az Oktatási
Hivatal honlapjáról letölthetők.
A Götz Nándor: Koncertetűdök Liszt Magyar rapszódiái nyomán darabjai igazodnak az adott korcsoport életkori
sajátosságaihoz, tantervi követelményeihez.
Értékelés: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik a versenyzők
teljesítményét. A versenybizottság elnöke és a tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot adhatnak fordulónként
(elődöntő, döntő) a versenyzők műsorának bemutatására. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok
által fordulónként adott pontok összege, ami legfeljebb 120 pont.
Értékelési szempontok: Intonáció, hangszín, ritmus, zenei formálás, technikai tudás, előadói egyéniség, felkészültség,
stílusismeret.
A verseny díjai: A versenybizottság minden korcsoportban I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.
A versenybizottság és a versenyrendező intézmény szeretné elősegíteni a klasszikus szaxofonra írt kortárs művek
komponálását, bemutatását, ezért a versenyen ősbemutatóként elhangzó kortárs mű kiemelkedő előadásáért
különdíjat biztosít.
A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény
gondoskodik.
Az országos döntőn nevezési díj, regisztrációs díj nincs!
A nevezés módja: A nevezési lap az iskola honlapjáról, www.twmi.hu letölthető 2016. szeptember 15-étől, amit
kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni.
Az országos forduló várható létszáma összesen 70 fő.
Az országos döntő nevezési határideje: 2016. október 10.

XV. ORSZÁGOS KONCZ JÁNOS HEGEDŰVERSENY
A verseny időpontja: 2016. december 2–4.
Rendező: Szombathelyi Bartók Béla Zenei Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 040137
9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 3.
Telefon: 06 (94) 512-890, 894, 895, 896; 06 (20) 503-10-34; 06 (20) 503-0574
E-mail: brandisz.marton@bartokzi.szombathely.hu;
Honlap: www.konczverseny.hu vagy www.bartokzi.hu
Helyszín: Szombathely, Bartók Terem
A verseny célja: A hegedű tantárgy pedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, területi válogatók, országos döntő.
A verseny egyfordulós.
A nevezés feltétele:
A versenyen nem vehet részt olyan tanuló, aki akár jelenleg, akár korábban középfokú vagy felsőfokú zenei
tanulmányokat folytat(ott) az adott szakon.
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Az I. korcsoportban csak azok a tanulók nevezhetők, akik legalább két évfolyam (osztály) követelményét teljesítették
(a hangszeres előképző egy évnek számítható be). A bizonyítvány másolatát ebben a korcsoportban kérjük
a nevezési laphoz mellékelni.
Korcsoportok:
I. korcsoport: 2006. június 1-jén, illetve után,
II. korcsoport: 2004. június 1-je és 2006. május 31. között,
III. korcsoport: 2002. június 1-je. és 2004. május 31. között,
IV. korcsoport: 2000. június 1-je és 2002. május 31. között,
V. korcsoport: 1997. december 2. és 2000. május 31. között született tanulók.
ORSZÁGOS DÖNTŐ
A verseny anyaga:
Az országos döntő anyaga minden korcsoportban három részből áll:
1. Egy kötelezően választható etűd (az V. korcsoportban J. S. Bach mű).
2. Egy kötelezően választható mű (az V. korcsoportban Kurtág György mű).
3. Egy szabadon választott mű egy tétele (a IV. és V. korcsoportban több tétel is lehet).
A verseny követelményei:
Felhívjuk a figyelmet, hogy az országos döntőben a területi válogatón elhangzott műsort (I–IV. korcsoportnál
egy etűd, az V. korcsoportnál egy J. S. Bach mű és minden korcsoportnál ezen felül egy szabadon választott mű)
kell a kötelezően választható művel kiegészíteni és együtt bemutatni. A területi válogatók versenyanyagát a döntőre
nem lehet megváltoztatni.
Figyeljenek arra is, hogy a szabadon választott mű stílusában és karakterében legyen eltérő a kötelezően választható
műtől.
A műsoridő nem léphető túl, betartása kötelező!
A versenyműsort kotta nélkül kell előadni!
A kötelező és szabadon választott művek eredeti jogtiszta kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) be kell
mutatni.
I. korcsoport:
Egy kötelezően választható etűd:
Ch. Dancla: Moderato (D-dúr) etűd
(Dénes-Lányi: Hegedűiskola III–IV. 32. o./44.) (Z.5245) vagy
Ch. Dancla: 2. (F-dúr) etűd
(Tanulmányok hegedűre op. 68.) ( Z.7918) (détaché játszandó) vagy
Rényi A.: Andante con moto (G-dúr) etűd
(Sándor: Hegedűiskola IV.B 33. o./56.; Dénes-Lányi: Hegedűiskola III–IV. 91. o./63.) (Z.8068)
Egy kötelezően választható mű:
W. A. Mozart: Dal
(Dénes–Mező: Kis előadási darabok – Lenkei Gabriella: Hegedűmuzsika kezdők számára 10.) (Z.4303 Z.6311) vagy
J. Stanley: Allegretto grazioso
(Moffat: Régi Mesterek Művei III.) (Z.2752) vagy
Járdányi P.: Magyar tánc (Vivo)
(Sándor: Hegedűiskola III. 42. o./68.) (Z.8066)
Egy szabadon választott mű:
Egy előadási darab vagy egy zenemű egy tétele maximum 6 percben.
II. korcsoport:
Egy kötelezően választható etűd:
Ch. Dancla: 4. (D-dúr) etűd
(Tanulmányok hegedűre op. 68.) (Z.7918) vagy
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Ch. Dancla: 7. (G-dúr) etűd
(Tanulmányok hegedűre op. 68.) (Z.7918) vagy
Ch. Dancla: 14. (a-moll) etűd
(Tanulmányok hegedűre op. 68.) (Z.7918) vagy
J. Dont: 12. (a-moll) etűd (Gradus ad Parnassum op. 38) (Z.2215)
Egy kötelezően választható mű:
G. Ph. Telemann: Sarabanda, Gavotta
(Moffat: Régi Mesterek Művei II. 8.) (Z.2751) vagy
W. A. Mozart: Menuett
(Dobszay: Mozart-Album III. 14.) (Z.5213) vagy
Bartók-Zathureczky: Gyermekeknek sorozatból szabadon választható 3 darab
(Apró darabok) (Z.213)
Egy szabadon választott mű:
Egy előadási darab vagy egy zenemű egy tétele maximum 8 percben.
III. korcsoport:
Egy kötelezően választható etűd:
J. Dont: 18. (g-moll) etűd
(Gradus ad Parnassum op. 38) (Z.2215) vagy
J. Dont: 9. (A-dúr) etűd
(24 Előkészítő gyakorlat op. 37) (Z.2604) vagy
F. J. Mazas: 18. (E-dúr) etűd
(Études brillantes II. op. 36) (Z.2245) vagy
F. J. Mazas: 24. (A-dúr) etűd
(Études brillantes II. op. 36) (Z.2245)
Egy kötelezően választható mű:
A. Corelli: VIII. szonáta (e-moll) III– IV. tétel (Sarabanda, Giga)
(12 Sonate op. 5. Urtext) (Z. 12265) vagy
G. Ph. Telemann: 5. szonatina (E-dúr) I–II. tétel (Affettuoso, Vivace)
(ismétlés nélkül játszandó) (Sechs Sonatinen) (EP 9096) vagy
W. A. Mozart: Menuet (d-moll)
(Dobszay: Mozart-Album III. 18.) (Z. 5213) vagy
Járdányi P.: Magyar tánc (Z. 3236)
Egy szabadon választott mű:
Egy előadási darab vagy egy zenemű egy tétele maximum 9 percben.
IV. korcsoport:
Egy kötelezően választható etűd:
J. Dont: 14. (c-moll) etűd
(24 Előkészítő gyakorlat op. 37) (Z.2604) (détaché játszandó) vagy
J. Dont: 15. (F-dúr) etűd
(24 Előkészítő gyakorlat op. 37) (Z.2604) vagy
R. Kreutzer: 12. (a-moll) etűd
(Etüden oder Capricen 42 gyakorlat) (Z. 2560)
Egy kötelezően választható mű:
G. Ph. Telemann: 9. Fantasia (h-moll) (Az egész fantázia)
(Zwölf Fantasien, URTEXT) (EP 9365) vagy
G. Ph. Telemann: 10. Fantasia (D-dúr) (Az egész fantázia)
(Zwölf Fantasien, URTEXT) (EP 9365)
Egy szabadon választott mű:
Egy előadási darab vagy egy zenemű egy vagy több tétele maximum 10 percben.
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V. korcsoport:
Egy kötelezően választható J. S. Bach mű:
J. S. Bach: Allemande
(d-moll partita szólóhegedűre BWV 1004) (DVfM 5012) vagy
J. S. Bach: Gigue
(d-moll partita szólóhegedűre BWV 1004) (DVfM 5012) vagy
J. S. Bach: Gigue
(E-dúr partita szólóhegedűre BWV 1006) (DVfM 5012) vagy
J. S. Bach: Menuet I. II.
(E-dúr partita szólóhegedűre BWV 1006) (DVfM 5012) vagy
J. S. Bach: Loure
(E-dúr partita szólóhegedűre BWV 1006) (DVfM 5012)
Egy kötelezően választható Kurtág mű:
Kurtág György: Jelek, játékok és üzenetek (Z. 14220)
Hommage à J. S. B. vagy
Perpetuum mobile (a, b vagy c verzió) vagy
Hommage à John Cage vagy
Doloroso vagy
Anziksz Kellerannának
Egy szabadon választott mű:
Egy előadási darab vagy egy zenemű egy vagy több tétele maximum 10 percben.
Értékelés a döntőn: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik a versenyzők
teljesítményét. A versenybizottság elnöke és a tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a versenyzőknek
a kötelezően és szabadon választott művek bemutatására. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok
által adott pontok összege, ami legfeljebb 60 pont.
Értékelési szempontok: Zenei formálás, előadásmód, intonáció, ritmika, hangszín, egyéni hang, technikai biztonság.
A verseny díjai: A versenybizottság korcsoportonként I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.
A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény
gondoskodik.
Az országos döntőn nevezési díj, regisztrációs díj nincs!
A nevezés az országos döntőre elektronikus úton a www.konczverseny.hu honlapon történik. Határideje: 2016.
november 9. Ugyanitt olvashatók a programmal kapcsolatos információk is.
TERÜLETI VÁLOGATÓK
A területi válogatók ideje: 2016. október 3-ától 2016. október 17-éig.
A válogatók anyaga minden korcsoportban az országos döntő anyagából két mű, amit a döntőre nem lehet
megváltoztatni.
I–III. korcsoport:
1. Egy kötelezően választható etűd.
2. Egy szabadon választott mű (egy előadási darab vagy egy zenemű egy tétele).
IV. korcsoport:
1. Egy kötelezően választható etűd.
2. Egy szabadon választott mű (egy előadási darab vagy egy zenemű egy vagy több tétele).
V. korcsoport:
1. Egy kötelezően választható J. S. Bach mű szerepel.
2. Egy szabadon választott mű (egy előadási darab vagy egy zenemű egy vagy több tétele).
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Az Oktatási Hivatal a területi válogatók rendezésével a következő intézményeket bízza meg:
Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola, OM azonosító: 027425
7624 Pécs, Radnics u. 9. Honlap: www.pecsimuveszeti.hu
Terület: Baranya, Somogy, Tolna, Zala megye.
SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola, OM azonosító: 200423
6722 Szeged, Tisza L. krt. 79–81. Honlap: www.konzi.u-szeged.hu
Terület: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye.
Szombathelyi Bartók Béla Zenei Alapfokú Művészeti Iskola, OM azonosító: 040137
9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 3. Honlap: www.konczverseny.hu
Terület: Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém megye.
Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola, OM azonosító:
031231
4024 Debrecen, Vár u. 1. Honlap: www.kodaly-debr.sulinet.hu
Terület: Borsod-Abaúj Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs- Szatmár-Bereg megye.
Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola, OM azonosító: 040006
2000 Szentendre, Duna korzó 16. Honlap: www.vujicsics.net
Terület: Fejér, Nógrád, Pest megye.
Előkészítő szervező: Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége
1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. Honlap: www.mzmsz.hu
Rendező: Budapest XIII. Kerületi Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola,
OM azonosító: 039755
1136 Budapest, Hollán Ernő utca 21/B. Honlap: www.13kerzeneiskola.hu
Terület: Budapest.
Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2016. szeptember 21-éig.
A nevezés módja: A válogatót rendező iskola honlapjáról letölthető nevezési lapot a rendező iskola nevére és címére
kell eljuttatni.
Kérjük a nevezési határidő pontos betartását!
Alacsony nevezési létszám esetén (10 fő alatt) az egyes területi válogatókat az Oktatási Hivatal összevonja. Erről
értesítést a nevezést befogadó rendező iskola küld.
A területi válogatón nevezési és részvételi díj nincs.
Értékelés a válogatókon: A 3 fős versenybizottság (két állandó taggal) előzetesen kialakított értékelési szempontok
alapján egymástól függetlenül, egyénileg értékeli a versenyzők teljesítményét. A versenybizottság elnöke és
a tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a versenyzők műsorának bemutatására. A versenyzők végső
pontszáma a versenybizottsági tagok által adott pontok összege, ami legfeljebb 60 pont.
Értékelési szempontok: Zenei formálás, előadásmód, intonáció, ritmika, hangszín, egyéni hang, technikai biztonság.
A döntőbe jutás ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal és a döntőt rendező iskola
határozza meg.
Az országos versenyen részt vevő tanulók várható létszáma: 60 fő.
Az országos döntő nevezési határideje: 2016. november 9.
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XV. ORSZÁGOS ÜTŐHANGSZERES KAMARAVERSENY
A verseny időpontja: 2017. március 10–12.
Rendező: Váci Bartók – Pikéthy Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 040015
2600 Vác, Konstantin tér 8.
Telefon: 06 (27) 317-180
E-mail: bartokami.vac@gmail.com
Honlap: www.pikethy.net
A verseny célja: A versenyzők tudásának, felkészültségének, életkorának megfelelő művészi, alkotói, előadói
képességének értékelése, kiemelkedő teljesítményének bemutatása. Az ütőhangszeres tanszak pedagógiai
eredményének mérése. Tehetségkutatás.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos döntő, amely egyfordulós.
A verseny kategóriái:
A) Kamaracsoport
B) Együttes
Egy növendék kategóriánként csak egyszer nevezhető.
A) KAMARACSOPORT KATEGÓRIA (trió, kvartett, kvintett, szextett)
Nevezés feltételei:
Egy iskola korcsoportonként egy csoportot nevezhet.
A 2005. június 1-jén és után született tanulóknál legalább két évfolyam (osztály) követelményét teljesítették
(a hangszeres előképző egy évnek számítható be). A bizonyítvány másolatát kérjük a nevezési laphoz mellékelni.
Korcsoportok:
I. korcsoport: 2005. június 1-jén, illetve után,
II. korcsoport: 2003. június 1-jén, illetve után,
III. korcsoport: 2000. június 1-jén, illetve után,
IV. korcsoport: 2001. május 31-e előtt született tanulók.
Felső korhatár: A verseny napjáig be nem töltött 22. év.
A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott mű(vek).
A verseny követelményei:
Több szabadon választott mű esetén a művek különböző karakterűek legyenek.
A szabadon választott mű, művek bemutatásához a tagok létszáma kiegészíthető 6 főig.
A kamaracsoportoknak egy blokkban kell a műsorukat bemutatni.
A műsoridőt kötelező betartani.
A verseny helyszínén a versenyműsor eredeti kottáit a nevező intézménynek biztosítania kell.
I. korcsoport:
Kötelező mű: Zempléni László: Párok
(Zempléni László: A triótól az oktettig EMB Z. 14238)
Szabadon választott mű(vek) tiszta műsorideje maximum 5 perc.
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II. korcsoport:
Kötelező mű: E. Kopetzki: Pole Position
(Ineke Busch Verlag Stuttgart PE 0119, 2001)
Szabadon választott mű(vek) tiszta műsorideje maximum 5 perc.
III. korcsoport:
Kötelező mű: Balázs Oszkár: 5. tétel a Nyolc Trió Ütőhangszerekre c. kiadványból
(EMB Z. 6063)
Szabadon választott mű(vek) tiszta műsorideje maximum 5 perc.
IV. korcsoport:
Kötelező mű: M. Menke: Eine kleine Tischmusik für Percussion – Quartett (Gretel Verlag-Dinklage)
Szabadon választott mű(vek) tiszta műsorideje maximum 5 perc.
A rendező iskolában az alábbi hangszerek állnak rendelkezésre:
timpani
csőharangsor
marimba
xilofon
dobfelszerelés
harangjáték
gong
zenekari nagydob
vibrafon
amadinda
tom-tom sor
apró hangszerek
B) ÜTŐEGYÜTTES KATEGÓRIA
A nevezés feltételei:
Az együttes tagjainak felső korhatár a verseny napjáig be nem töltött 22 év. Létszám: minimum 6 fő, maximum 12 fő.
Egy intézmény maximum 2 ütőegyüttessel nevezhet.
A verseny követelményei:
Az ütőegyüttesek összeállításában a klasszikus kamarazene jellemzőit szíveskedjenek figyelembe venni.
Az előadott művek különböző karakterűek legyenek.
A verseny helyszínén a versenyműsor eredeti kottáit a nevező intézménynek biztosítania kell!
A verseny anyaga: Kötelezően válaszható mű és szabadon választott mű(vek)
Kötelezően választható mű:
M. Houllif: Mucho Caliente
(Contest Ensembles for intermediate percussionists, Kendor Music 1998 20168) vagy
Århus Etude (Bent Lylloff ) No. 7.
Szabadon választott műsor.
A műsoridő:
A tiszta műsoridő maximum 15 perc.
A műsoridő nem léphető túl.
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A rendező iskolában az alábbi hangszerek állnak rendelkezésre:
timpani
csőharangsor
marimba
xilofon
dobfelszerelés
harangjáték
gong
zenekari nagydob
vibrafon
amadinda
tom-tom sor
apró hangszerek
Értékelés: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik a kamaracsoportok
műsorát. A versenybizottság elnöke és a tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a kötelezően és
szabadon választott művek bemutatására. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok által adott
pontok összege, ami legfeljebb 60 pont.
Az értékelési szempontok: Technikai biztonság, hangszerkezelés, ritmika, tempó, artikuláció, formálás, kottahűség,
dinamika, hangszín, egyéniség, átütő erő, együttjátszás.
A verseny díjai: A versenybizottság kategóriánként és korcsoportonként I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.
A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény
gondoskodik.
Az országos döntőn nevezési díj, regisztrációs díj nincs!
A nevezés módja: A nevezési lap és a versennyel kapcsolatos információk a rendező iskola honlapjáról,
www.pikethy.net/zeneiskola/ elérhetők, letölthető 2017. január 10-étől. A nevezéseket a rendező iskola nevére és
címére kell eljuttatni postai úton és elektronikusan.
Az országos döntő nevezési határideje: 2017. január 31.
Kérjük a nevezési határidő pontos betartását!

VIII. ORSZÁGOS NÉPZENEI VERSENY
A verseny időpontja: 2017. március 24–26.
Rendező: Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 039991
2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 1.
Telefon: 06 (28) 420-572, fax: 06 (28) 512-055
E-mail: info@chopinzeneiskola.hu, honlap: www.chopinzeneiskola.hu
A verseny helyszíne: Damjanich János Általános Iskola, 2100 Gödöllő, Batthyány út 30–32.
A verseny célja: Országos tanulmányi verseny keretében a zenei anyanyelv hagyományainak őrzése, értékeinek
bemutatása. Tehetségkutatás.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai, területi válogatók, országos döntő, amely egyfordulós.

2586

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 9. szám

Kategóriák:
A) Szólóhangszer
B) Szólóének
C) Énekegyüttes
D) Hangszeres együttes
E) Hangszeres-énekes együttes
Korcsoportok:
Szólóhangszer, szólóének, énekegyüttes kategóriákban:
I. korcsoport: 2007. június 1-jén, illetve után,
II. korcsoport: 2004. június 1-je és 2007. május 31. között,
III. korcsoport: 2000. június 1-je és 2004. május 31. között,
IV. korcsoport: 1995. június 1-je és 2000. május 31. között született tanulók.
Hangszeres együttes, hangszeres-énekes együttes kategóriákban:
I. korcsoport: 2004. június 1-jén, illetve után,
II. korcsoport: 1995. június 1-je és 2004. május 31. között született tanulók.
Nevezés feltétele:
Az I. korcsoportban csak azok a tanulók nevezhetők, akik legalább két évfolyam (osztály) követelményét teljesítették
(az előképző is beszámítható).
A bizonyítvány másolatát kérjük a nevezési laphoz mellékelni.
Az énekegyüttes (C) kategóriában a korcsoport részére meghatározott életkortól 4-7 tagú együttes esetén 1 fő,
8-10 tagú együttes esetén 2 fő életkora térhet el.
Hangszeres együttes (D) és hangszeres-énekes együttes (E) kategóriákban a korcsoport részére meghatározott
életkortól csak a kísérő hangszeresek életkora térhet el, akiknek száma 3-5 tagú együttes esetén 1 fő, 6-10 tagú
együttes esetén 2 fő lehet.
ORSZÁGOS DÖNTŐ
A verseny követelményei:
Szólóhangszer (A), Szólóének (B) kategóriákban követelmény a kíséret nélküli megszólalás, más hangszer
közreműködése nélkül.
A versenyműsort kotta nélkül kell előadni!
C, D és E kategóriákban az együttesek létszáma: 2-10 fő.
Az együttesekben tanár vagy 22 éven felüli felnőtt nem játszhat!
A meghatározott időkeretet nem lehet túllépni.
A verseny anyaga:
Mindegyik kategóriában autentikus magyar vagy a magyarsággal együtt élő népek zenéje autentikus hangszereken.
Népzenei feldolgozásokat a versenybizottság nem fogad el!
A verseny anyaga a szólóhangszer (A), szólóének (B), énekegyüttes (C) kategóriákban:
I–II. korcsoportban egy tájegység zenéje.
III. korcsoportban 2 tájegység zenéje – különböző dialektusterületekről.
IV. korcsoportban 4 különböző műsor összeállítás – legalább 2 dialektusterületről.
A hangszeres együttes (D), hangszeres-énekes együttes (E) kategóriákban:
I. korcsoportban egy tájegység zenéje.
II. korcsoportban 2 tájegység zenéje – különböző dialektusterületekről.
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Műsoridő:
A szólóhangszer (A), szólóének (B) kategóriákban:
I–II. korcsoport: minimum 3, maximum 4 perc,
III–IV. korcsoport: minimum 4, maximum 6 perc.
Az énekegyüttes (C), hangszeres együttes (D), hangszeres-énekes együttes (E) kategóriákban:
I–II. korcsoport: minimum 4, maximum 5 perc,
III– IV. korcsoport: minimum 5, maximum 7 perc.
Értékelés a döntőn: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik a versenyzők
teljesítményét. A versenybizottság elnöke és a tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a versenyzőknek
a műsoruk bemutatására. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok által adott pontok összege, ami
legfeljebb 60 pont.
Értékelési szempontok (szóló): Népzenei hűség, stílusismeret, biztonság, intonáció, ritmus, tempótartás,
hangszerkezelés, technika, zenei formálás, összeállítás.
Értékelési szempontok (együttesek): Biztonság, intonáció, ritmus, tempótartás, hangszerkezelés, hangszín, zenei
formálás, együtt-játék.
A verseny díjai: A versenybizottság korcsoportonként I., II., III. helyezést és különdíjakat adhat ki.
A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény
gondoskodik.
Az országos döntőn nevezési díj, regisztrációs díj nincs!
A döntőre való nevezés módja:
Az országos döntő nevezési lapja 2017. február 9-étől letölthető a rendező iskola honlapjáról
www.chopinzeneiskola.hu
A nevezési lapot postai úton az iskola címére és e-mailen a nepzenegodollo@gmail.com címre egyaránt meg kell
küldeni.
Az országos döntő nevezési határideje: 2017. február 17.
Kérjük a határidő betartását!
TERÜLETI VÁLOGATÓK
A területi válogatók ideje: 2017. január 28-ától 2017. február 9-éig.
A válogatók anyaga azonos az országos verseny anyagával. Ezt a döntőre nem lehet megváltoztatni.
Az Oktatási Hivatal a területi válogatók rendezésével a következő intézményeket bízza meg:
Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola, OM azonosító:
039554
8000 Székesfehérvár, Városház tér 3.
Honlap: www.hermannzenesuli.hu
Terület: Komárom-Esztergom, Fejér, Veszprém és Tolna megye
SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola, OM azonosító: 200423
6722 Szeged, Tisza L. krt. 79–81.
Honlap: www.konzi.u-szeged.hu
Terület: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye.
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Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola, OM azonosító: 039924
3300 Eger, Dobó tér 13.
Honlap: www.egerzene.hu
Terület: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves megye.
Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola, OM azonosító: 031231
4024 Debrecen, Vár u. 1.
Honlap: www.kodaly-debr.sulinet.hu
Terület: Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megye
Kalász Suli Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, OM azonosító: 032395
2011 Budakalász, Budai u. 54.
Honlap: www.kalaszsuli.hu
Terület: Pest, Nógrád megye
Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola, OM azonosító: 036734
9700 Szombathely, Paragvári út 77.
Honlap: www.muveszeti-szhely.sulinet.hu/index2.html
Terület: Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Baranya, Somogy megye
Előkészítő szervező: Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége
1064 Budapest, Vörösmarty u. 65.
Honlap: www.mzmsz.hu
Helyszín: Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 039706
1102 Budapest, Szent László tér 4.
Terület: Budapest.
A területi válogatókra való nevezés határideje a fenti intézményeknél: 2017. január 11.
Értékelés a válogatókon: A 3 fős versenybizottság (két állandó taggal) előzetesen kialakított értékelési szempontok
alapján egymástól függetlenül, egyénileg értékeli a versenyzők teljesítményét. A versenybizottság elnöke és
a tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a versenyzők műsorának bemutatására. A versenyzők végső
pontszáma a versenybizottsági tagok által adott pontok összege, ami legfeljebb 60 pont.
Értékelési szempontok (szóló): Népzenei hűség, stílusismeret, biztonság, intonáció, ritmus, tempótartás,
hangszerkezelés, technika, zenei formálás, összeállítás.
Értékelési szempontok (együttesek): Biztonság, intonáció, ritmus, tempótartás, hangszerkezelés, hangszín, zenei
formálás, együtt-játék.
A döntőbe jutás ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal és a döntőt rendező iskola
határozza meg.
Az országos versenyen részt vevő tanulók illetve csoportok várható száma: 90 műsorszám.
A területi válogatón nevezési és részvételi díj nincs.
A nevezés módja:
A nevezési lap a válogatót rendező iskola honlapjáról letölthető és a rendező iskola nevére, címére kell eljuttatni
postai úton és elektronikusan 2017. január 11-éig.
Kérjük a nevezési határidő pontos betartását!
Alacsony nevezési létszám esetén (10 fő alatt) az egyes területi válogatókat az Oktatási Hivatal összevonja. Erről
értesítést a nevezést befogadó rendező iskola küld.
Az országos döntő nevezési határideje: 2017. február 17.
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V. ORSZÁGOS CSEMBALÓVERSENY
A verseny időpontja: 2017. március 30.
Rendező: Weiner Leó Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakközépiskola
OM azonosító: 035462
1112 Budapest, Neszmélyi u. 30.
Telefon/fax: 06 (1) 310-3815
E-mail: info@weinersuli.ujbuda.hu,
Honlap: www.weinerleo.hu
A verseny helyszíne: Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola
1112 Budapest, Menyecske u. 2.
A verseny célja: A csembaló fő- és melléktantárgy pedagógiai eredményének bemutatása. Tehetségkutatás.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos döntő, amely egyfordulós.
Korcsoportok:
I. korcsoport: 2006. június 1-jén, illetve után,
II. korcsoport: 2004. június 1-je és 2006. május 31. között,
III. korcsoport: 2001. június 1-je és 2004. május 31. között,
IV. korcsoport: 2001. május 31-én és előtt született tanulók.
Felső korhatár: A verseny napjáig be nem töltött 22. év.
A verseny kategóriái:
A) Szóló
B) Kamarazene
A nevezés feltételei:
Egy növendék csak egy szóló és egy kamarazenei kategóriába nevezhető.
A) SZÓLÓ KATEGÓRIA
A verseny anyaga: Egy kötelezően választható mű és két vagy több szabadon választott mű.
A verseny követelményei:
A kötelezően választható műtől stílusban és karakterben térjenek el a szabadon választott művek.
A versenyműsor bemutatása során kottahasználata megengedett.
A teljes műsoridő nem haladhatja meg az egyes korcsoportok számára rendelkezésre álló időkeretet, a műsoridő
betartása kötelező.
A kötelezően választható és szabadon választott művek jogtiszta kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor)
a nevező intézménynek be kell mutatnia.
I. korcsoport:
Kötelezően választható mű:
Egy J. S. Bach mű a Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach kötetből vagy egy Kis prelúdium.
Két vagy több szabadon választott darab, különböző nemzetek zenéiből.
Műsoridő maximum 8 perc.
II. korcsoport:
Kötelezően választható mű:
J. S. Bach: egy Kis prelúdium vagy egy Kétszólamú invenció vagy egy szvit tétel.
Két vagy több szabadon választott darab, különböző nemzetek zenéiből.
Műsoridő maximum 10 perc.
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III. korcsoport:
Kötelezően választható mű:
J. S. Bach: egy Kétszólamú invenció vagy egy Háromszólamú invenció vagy egy szvit tétel.
Két vagy több szabadon választott darab, különböző nemzetek zenéiből.
Műsoridő maximum 12 perc.
IV. korcsoport:
Kötelezően választható mű:
J. S. Bach: egy Háromszólamú invenció vagy egy Prelúdium és fúga a Das Wohltemperierte Klavier
I. kötetéből vagy egy szvit tétel.
Két vagy több szabadon választott darab, különböző nemzetek zenéiből.
Műsoridő maximum 15 perc.
B) KAMARAZENE KATEGÓRIA
A nevezés feltételei: Azok a kamaracsoportok, amelyek az elmúlt három tanévben az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által alapfokú művészeti iskolák tanulói részére meghirdetett versenyeken I–III. helyezést értek el,
csak akkor nevezhetők, ha a korábbi versenytől eltérő műsorral vagy eltérő felállásban neveznek.
A kamarazene kategóriába jelentkezők életkora:
2006. június 1- je előtt született tanulók.
Felső korhatár: a verseny napjáig be nem töltött 22. év.
A verseny anyaga: szabadon választott mű vagy művek.
A verseny követelménye: különböző tempójú és karakterű tételek egy vagy több szerzőtől.
Műsoridő maximum 12 perc.
A rendező iskola által biztosított hangszerek: Német és francia típusú kópia csembalók.
Értékelés: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik a versenyzők
teljesítményét. A versenybizottság elnöke és a tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a versenyzőknek
a kötelezően és szabadon választott művek bemutatására. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok
által adott pontok összege, ami legfeljebb 60 pont.
Értékelési szempontok:
Érthetően formált, stílusos, muzikális előadás, jó tempóérzék, helyes hangszerkezelés, karakterek megmutatásának
képessége, jó ízlés; a kamara előadásban az összhang a partnerekkel, tempóválasztás és tempótartás.
A verseny díjai: A versenybizottság minden kategóriában, korcsoportban I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.
A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény
gondoskodik.
Az országos döntőn nevezési díj, regisztrációs díj nincs!
A nevezés módja: A nevezési lap és a részvételi lap a rendező iskola honlapjáról www.weinerleo.hu letölthető 2017.
január 10-étől.
A nevezési lapot és a részvételi lapot a rendező iskola címére kell elküldeni.
Az országos döntő nevezési határideje: 2017. február 3.
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IX. ORSZÁGOS VERSENY A TOVÁBBKÉPZŐ ÉVFOLYAMOKRA JÁRÓ TANULÓK SZÁMÁRA
Oltai Adrienne emlékére
A verseny időpontja: 2017. március 31-április 2.
Rendező: Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 040006
2000 Szentendre, Duna korzó 16.
Telefon: 06 (26) 785-162
E-mail: vujicsics@vujicsics.net
Honlap: www.vujicsics.net
A verseny célja: Az alapfokú művészeti iskolák továbbképzős tanszakain elért zenepedagógiai eredmények
bemutatása. Tehetséggondozás.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogató, területi válogatók, országos döntő, amely egyfordulós.
A versenyre nem nevezhetnek:
1. A zeneművészeti szakközépiskolák, szakgimnáziumok, főiskolák, egyetemek jelenlegi vagy már végzett tanulói,
hallgatói.
Kivételt képeznek azoknak a nevezései, akik 1-2 évig zeneművészeti szakközépiskolában folytattak tanulmányokat, de
azt már abbahagyták és a 2016/2017-es tanévben az alapfokú művészeti iskolában folytatják zenei tanulmányaikat.
ORSZÁGOS DÖNTŐ
A nevezés feltétele:
A versenyre csak a továbbképző évfolyamokon tanulók nevezhetnek, beleértve a kamarazene főtárgyas tanulókat is.
Egy versenyző összesen kétszer nevezhető.
A rendező iskolával a jelentkezést megelőzően minden esetben egyeztetni kell a műsorszámok hangszerigényét.
A verseny kategóriái:
A) Szóló
B) Kamarazene
A) SZÓLÓ KATEGÓRIA
Korcsoportok:
I. korcsoport: 2001. június 1-je és 2003. május 31. között,
II. korcsoport: 1999. június 1-je és 2001. május 31. között,
III. korcsoport: 1995. június 1-je és 1999. május 31. között született tanulók
A verseny anyaga: Szabadon választott művek különböző stíluskorszakokból.
A műsoridő:
Mindegyik korcsoportban a teljes műsoridő maximum 8 perc.
A verseny követelménye:
A művet, műveket kotta nélkül kell előadni.
A műsoridő nem léphető túl.
A versenyműsor előadásához a zongorakísérőt a nevező iskolának kell biztosítania.
A verseny helyszínén a versenyműsor eredeti kottáit a nevező intézménynek biztosítania kell!
B) KAMARA KATEGÓRIA
Nevezési feltételek:
1. A 1995. június 1-je és 2003. május 31. között született tanulók nevezhetők.
2. A kamaracsoport tagja csak tanuló lehet, tanár nem.

2592

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 9. szám

3. A kamaracsoport 2–8 főből állhat.
Versenymű vagy versenymű jellegű darab, ahol a zenekari átiratot billentyűs hangszer játssza, a kamara
kategóriában nem nevezhető.
A verseny anyaga: Szabadon választott művek különböző stíluskorszakokból.
A verseny követelményei:
A versenyműsor bemutatásához kotta használható.
A verseny helyszínén a versenyműsor eredeti kottáit a nevező intézménynek biztosítania kell!
A műsoridő nem léphető túl!
A műsoridő:
A teljes műsoridő maximum 8 perc.
Értékelés a döntőn: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik a versenyzők
teljesítményét. A versenybizottság elnöke és a tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a versenyzők
műsorára. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok által adott pontok összege, ami legfeljebb
60 pont.
Értékelési szempontok: Kottahűség, biztonság, ritmus, tempótartás, hangszerkezelés, hangszín, zenei formálás,
együttjáték.
A verseny díjai: A versenybizottság versenyenként minden korcsoportban I., II., III. helyezést és különdíjakat adhat ki.
A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény
gondoskodik.
Az országos döntőn nevezési díj, regisztrációs díj nincs!
A nevezés az országos döntőre elektronikus úton a www.vujicsics.net honlapon történik 2017. február 10-éig. Ugyanitt
olvashatók a döntővel kapcsolatos információk is.
Az országos döntő nevezési határideje: 2017. február 22.
TERÜLETI VÁLOGATÓK
A területi válogatók ideje: 2017. február 1-jétől 2017. február 15-éig.
A válogatók anyaga: az országos döntő teljes műsora.
Követelmény: A területi válogatók műsorát a döntőre nem lehet megváltoztatni.
Az Oktatási Hivatal a területi válogatók rendezésével a következő intézményeket bízza meg:
Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola, OM azonosító: 027425
7624 Pécs, Radnics u. 9.
Honlap: www.pecsimuveszeti.hu
Terület: Baranya, Somogy és Tolna megye.
SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola, OM azonosító: 200423
6722 Szeged, Tisza L. krt. 79–81.
Honlap: www.konzi.u-szeged.hu
Terület: Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye.
Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola, OM azonosító:
031231
4024 Debrecen, Vár u. 1.
Honlap: www.kodaly-debr.sulinet.hu
Terület: Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.
Dunakeszi Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola, OM azonosító: 039990
2120 Dunakeszi, Bem u. 27.
Honlap: www.farkasferencami.hu
Terület: Fejér, Nógrád, és Pest megye

2593

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 9. szám

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola, OM azonosító: 039924
3300 Eger, Dobó tér 13.
Honlap: www.egerzene.hu
Terület: Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye.
Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és AMI,
OM azonosító: 037167
8330 Sümeg, Mártírok útja 1–3.
Honlap: www.kisfaludy.hu
Terület: Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Zala és Veszprém megye
Előkészítő szervező: Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége
1064 Budapest, Vörösmarty u. 65.
Honlap: www.mzmsz.hu
Rendező: Budapest XV. Kerületi Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola,
OM azonosító: 039785
1153 Budapest, Bocskai u. 70–78.
Területe: Budapest.
Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2017. január 18-áig.
A nevezés módja a területi válogatóra: A nevezési lap a válogatót rendező intézmény/szervezet honlapjáról
letölthető, amit kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni postai úton és elektronikus formában 2017.
január 18-áig.
Kérjük a nevezési határidő pontos betartását!
10 fő alatti nevezési létszám esetén az egyes területi válogatókat az Oktatási Hivatal összevonja. Erről értesítést
a nevezést befogadó rendező iskola küld.
A területi válogatón nevezési és részvételi díj nincs.
Értékelés a válogatókon: A 3 fős versenybizottság (két állandó taggal) előzetesen kialakított értékelési szempontok
alapján egymástól függetlenül, egyénileg értékeli a versenyzők teljesítményét. A versenybizottság elnöke és
a tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a versenyzők műsorának bemutatására. A versenyzők végső
pontszáma a versenybizottsági tagok által adott pontok összege, ami legfeljebb 60 pont.
Értékelési szempontok: Kottahűség, biztonság, ritmus, tempótartás, hangszerkezelés, hangszín, zenei formálás,
együttjáték.
Az országos döntőbe jutás ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal és a döntőt rendező
iskola határozza meg.
Az országos versenyen részt vevő tanulók várható létszáma: 60 fő
Az országos döntő nevezési határideje: 2017. február 22.

X. ORSZÁGOS FUVOLA-DUÓ VERSENY
A verseny időpontja: 2017. április 7–9.
Rendező: Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 039951
2661 Balassagyarmat, Óváros tér 11.
Telefon: 06 (35) 500-074; 06 (35) 301-428, fax: 06 (35) 301-841
E-mail: titkarsag@rozsavolgyi-bgyarmat.sulinet.hu
Honlap: www.rozsavolgyi-bagyarmat.sulinet.hu
A verseny célja: A fuvola-duó kamarazenélés és a kíséret nélküli fuvola-együttesek (trió, kvartett, kvintett, nagyobb
együttes) népszerűsítése, régebbi és az alkalomra íródott zeneművek bemutatásával. Pódium és szakmai
megmérettetés biztosítása az alapfokú zeneoktatásban részt vevő tanulók számára.
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A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos döntő, amely egyfordulós.
A nevezés feltételei:
Azok a tanulók a nevezhetők, akik 2016. szeptember 1-jétől az alapfokú művészeti iskolában legalább a
2. hangszeres képzési osztályba beiratkoztak.
A nevezés felső korhatára a verseny kezdetéig be nem töltött 22. életév.
Egy intézmény kategóriától és korcsoportoktól függetlenül 5 nevezést adhat be.
Egy tanuló legfeljebb háromszor nevezhető.
A verseny kategóriái:
A) DUÓ
B) EGYÜTTES
A verseny követelményei:
A műsoridőt be kell tartani!
A verseny helyszínén a versenyműsor eredeti kottáit a nevező intézménynek biztosítania kell!
A versenybizottság a versenyműsor kottájából másolatot kérhet.
A) DUÓ KATEGÓRIA
Korcsoportok:
I. korcsoport: 2005. június 1-jén, illetve után,
II. korcsoport: 2003. június 1-je és 2005. május 31-e között,
III. korcsoport: 2003. május 31-e előtt született tanulók,
IV. korcsoport: I–III. korcsoportba nem illeszthető, vegyes életkorú tanulók,
V. korcsoport: diák–tanár összeállítás.
A diák-tanár összeállítással lehetőséget biztosítunk az iskolákban a fuvola tanszakon egyedüli, kiváló tanuló
versenyszereplésére, a duó-kamarazenélés szólam kiegyenlítettségét szem előtt tartó produkciók bemutatására.
A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott mű.
Kötelező mű: egy 20. vagy 21. századi mű.
Szabadon választott mű: egy a kötelezőtől eltérő stílusú mű.
A műsoridő:
I. korcsoport: maximum 5 perc.
II. korcsoport: maximum 6 perc.
III. korcsoport: maximum 8 perc.
IV. korcsoport: maximum 6 perc.
V. korcsoport: maximum 8 perc.
B) EGYÜTTES KATEGÓRIA
(Trió, kvartett, kvintett, együttes)
A nevezés feltételei:
Kíséret nélküli fuvola együttesek nevezhetnek, amelyekben a fuvolacsalád valamennyi hangszere (pikoló, alt, tenor,
basszus) szerepelhet.
A nagyobb együtteseknél basszus hangszer pl. cselló, fagott, klarinét közreműködhet.
Együttes létszáma maximum 20 fő.
A fuvola együttes tagja tanár nem lehet.
A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott mű.
Kötelező mű: egy 20. vagy 21. századi mű.
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Szabadon választott mű: egy a kötelezőtől eltérő stílusú mű.
Maximális műsoridő 8 perc.
Értékelés: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik a versenyzők
teljesítményét. A versenybizottság elnöke és a tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a versenyzőknek
a műsoruk bemutatására. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok által adott pontok összege, ami
legfeljebb 60 pont.
Értékelési szempontok: A zenemű értelmezése, stílusos előadása, megformálása. Együttjáték, egységes,
kiegyenlített hangzás, dinamikai gazdagság, hangszépség, intonáció, tempó, ritmus, artikuláció. Hibák: időtúllépés,
hangtévesztések.
A verseny helyezései, díjai: A versenybizottság I., II. és III. helyezéseket és különdíjakat adhat ki. A 21. századi magyar
szerzők műveinek kiemelkedő tolmácsolásáért különdíjak adhatók.
A verseny helyezett és díjazott versenyzői elismerő oklevelet, a felkészítő tanárok és a nevező iskolák emléklapot
kapnak.
A legeredményesebb tanárok elismerésben részesülnek. A versenybizottság nagydíjat is adományozhat
a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó műsorszám versenyzőinek.
A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény
gondoskodik.
Az országos döntőn nevezési díj, regisztrációs díj nincs!
A nevezés módja: A nevezési lap letölthető a www.rozsavolgyi-bgyarmat.sulinet.hu oldalon 2017. február 10-étől.
A nevezéseket közvetlenül a rendező iskolához kell elküldeni.
A versenyen részt vevő duók és együttesek várható száma összesen: 70
Az országos döntő nevezési határideje 2017. március 10.

IX. ORSZÁGOS ZENEKARI VERSENY
A verseny időpontja: 2017. április 21–23.
Rendező: Budafok-Tétényi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola
OM azonosító: 039879
1222 Budapest, Nagytétényi út 31–33.
Telefon/fax: 36 (1) 424-56-41, mobil: 36 (20) 247-9504
E-mail: info@nadasdy.suli.hu,
Honlap: www.nadasdy.suli.hu
Társrendező: Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége
1064 Budapest, Vörösmarty u. 65.
E-mail: info@mzmsz.hu
Honlap: www.mzmsz.hu
A verseny célja: A hangszeres együttesek – zenekarok – pedagógiai munkájának, eredményeinek bemutatása,
tehetséggondozás feladatainak támogatása, az együttesek tanárainak és iskoláinak a nyilvánosság biztosítása.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, területi válogató (felvétel alapján), országos döntő.
A verseny kategóriái:
A) Szimfonikus zenekar
B) Gyermek vonószenekar
C) Ifjúsági vonószenekar
D) Gyermek fúvószenekar
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E) Ifjúsági fúvószenekar
F) Egyéb hangszeres együttesek
A nevezés feltételei és követelményei:
1. A versenyre egy vagy több alapfokú művészeti iskola által közösen működtetett együttesek jelentkezhetnek,
melynek tagjai tanulói jogviszonyban vannak a nevező intézményekkel.
2. A gyermek vonószenekar (B) tagjai csak 2003. június 1-jén és után született növendékek lehetnek.
3. A gyermek fúvószenekar (D) tagjai csak 2002. június 1-jén és után született növendékek lehetnek.
4. A szimfonikus zenekar (A), az ifjúsági vonószenekar (C), az ifjúsági fúvószenekar (E) és az egyéb hangszeres
együttesek (F) tagjai csak 1995. június 1-jén és utána született növendékek lehetnek.
5. A vonószenekari kategóriákban (B, C) csak a hagyományos összeállítású együttesek indulhatnak; hegedű 1,
hegedű 2, hegedű 3, brácsa, gordonka, (nagybőgő).
6. Az egyéb hangszeres együttesek (F) tetszőleges összeállítású vagy homogén hangszeres együttesek lehetnek
(a népi együttesek kivételével). A versenyben csak hangszeresek szerepelhetnek.
7. Az együttesek létszáma az A-E kategóriákban 16 főnél, az F kategóriában 9 főnél kevesebb nem lehet.
8. A kisegítők létszáma nem lehet több az együttes létszámának 10%-ánál. A kisegítő a nevező iskola (iskolák) volt
növendéke is lehet.
A kisegítők kora a gyermek vonószenekar (B), a gyermek fúvószenekar (D) esetén 1999. június 1-jén és utána
születettek lehetnek.
A szimfonikus zenekar (A), az ifjúsági vonószenekar (C), az ifjúsági fúvószenekar (E) és az egyéb hangszeres
együttesek (F) esetén azonos a kategóriában meghatározottal (1995. június 1-jén és utána született életkorral).
Nem vehet részt a versenyben tanár vagy olyan zenekari tag aki, a zeneművészeti felsőoktatásban jogviszonnyal
rendelkező hallgató, illetve korábban a zenei felsőoktatásban tanult.
DÖNTŐ
A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott művek.
A verseny követelményei:
A játszott művek között nem szerepelhetnek versenyművek (1 vagy több szólista zenekari kísérettel), de concerto
grosso igen.
A szabadon választott művek a kötelező műtől eltérő stílusúak legyenek!
A műsoridőt kérjük betartani.
Kötelező művek (kategóriánként csoportosítva):
A) Szimfonikus zenekar
Kötelező anyaga: Egy bécsi klasszikus vagy preklasszikus (barokk) lassú-gyors tételpár.
B) Gyermek vonószenekar
C) Ifjúsági vonószenekarok
Kötelező anyaga: Egy barokk lassú-gyors tételpár.
D) Gyermek fúvószenekar
E) Ifjúsági fúvószenekarok
Kötelező anyaga: Egy 20. századi magyar szerző lassú-gyors tételpárja vagy egy lassú és egy gyors darabja.
Szólamok helyettesítése megengedett.
F) Egyéb hangszeres együttesek
Kötelező anyaga: Egy lassú-gyors tételpár vagy egy lassú és egy gyors darab.
A zenekarok maximális műsorideje az első beintéstől az utolsó leintésig értendő.
A) Szimfonikus zenekar 		
25 perc
B) Gyermek vonószenekar		
15 perc
C) Ifjúsági vonószenekar		
20 perc
D) Gyermek fúvószenekar		
15 perc
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E) Ifjúsági fúvószenekar 		
20 perc
F) Egyéb hangszeres együttesek 15 perc
A műsoridő nem léphető túl!
A szabadon választott műveknél az eltérő hangszerelésekből esetlegesen adódó személyi változásokat kérjük
megjelölni a döntő nevezési lapján.
Értékelés: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik a versenyzők
teljesítményét. A versenybizottság elnöke és a tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot adhatnak zenekaroknak
a kötelező és a szabadon választott művek bemutatására. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok
által adott pontok összege, ami legfeljebb 60 pont.
Értékelési szempontok: Az összhang a partnerekkel, tempóválasztás- és tartás.
A zenekari kommunikációs lánc differenciált alkalmazása (karnagy-zenekar, zenekari szólamok, zenekari rubato
játék).
A választott zenemű és az előadás közötti koherencia.
A választott zenemű szólamon belüli és szólamok közötti harmonikus együttjátékának megvalósulása.
A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény
gondoskodik.
Az országos döntőn nevezési díj, regisztrációs díj nincs!
A verseny díjai: A versenybizottság kategóriánként I., II., III. helyezést és különdíjakat adhat ki. A kategóriánkénti első
helyezést nyert együttesek Gála koncertet adnak.
Az első helyezettek legkiválóbbja kaphatja a verseny Nagydíját.
TERÜLETI VÁLOGATÓ
A válogató verseny anyaga: A döntő kötelező műve.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kötelező anyag és az azt előadók személye az országos döntőre nem változtatható
meg.
Személyi változáshoz nagyon indokolt esetben (pl. betegség) engedély kérhető az Oktatási Hivatal Köznevelési
Programok Főosztálya vezetőjétől.
A válogatóra a kötelező mű vágatlan felvételét DVD-n kell megküldeni.
Egy-egy DVD csak egy zenekar műsorát tartalmazhatja. A felvétel megnevezése csak zenekar jeligéje és a kategória
betűjele lehet. A borítóra is csak ezt szabad felírni.
A felvétel beadásának módjai:
Nagy borítékba kérjük elhelyezni a következőket:
1. A jeligével és a kategória betűjelével ellátott DVD-t.
2. Azonos módon (jelige, kategória betűjele) megjelölt zárt borítékban a zenekar nevezési lapja.
A felvételek postára adásának határideje: 2017. január 19.
A felvételeket kérjük ajánlott küldeményként feladni a következő címre:
Budafok-Tétényi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola (1222 Budapest, Nagytétényi út 31–33.)
A válogató nevezési lapja a rendező iskola www.nadasdy.suli.hu és a MZMSZ honlapjáról www.mzmsz.hu letölthető
2016. december 9-étől.
A területi válogatón nevezési és részvételi díj nincs.
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Értékelés a válogatón: A 3 fős versenybizottság a megküldött felvételek megtekintése után az előzetesen kialakított
értékelési szempontok alapján pontozza egyes zenekarok teljesítményét. A versenybizottság két tagja külön-külön
legfeljebb 20-20 pontot adhat egy zenekaroknak a kötelező mű bemutatására. A versenyzők végső pontszáma
a versenybizottsági tagok által adott pontok összege, ami legfeljebb 60 pont.
Értékelési szempontok: Az összhang a partnerekkel, tempóválasztás- és tartás.
A zenekari kommunikációs lánc differenciált alkalmazása (karnagy-zenekar, zenekari szólamok, zenekari rubato
játék).
A választott zenemű és az előadás közötti koherencia.
A választott zenemű szólamon belüli és szólamok közötti harmonikus együttjátékának megvalósulása.
A felvétel technikai minőségét a Versenybizottság nem értékeli.
A döntőbe jutás ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal és a döntőt rendező iskola
határozza meg.
Az országos versenyen részt vevő zenekarok várható létszáma: 40
A társrendező a döntőbe jutott zenekarok névsorát az MZMSZ honlapján 2017. február 24-én közzéteszi a döntővel
kapcsolatos információkkal együtt.
A döntő nevezési lapja a rendező iskola www.nadasdy.suli.hu honlapjáról letölthető.
Az országos döntőre való nevezés határideje 2017. március 13.

XII. ORSZÁGOS KODÁLY ZOLTÁN SZOLFÉZS- ÉS NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY
A verseny időpontja: 2017. május 12–14.
Rendező: Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 031231
4024 Debrecen, Vár u. 1.
Telefon: 06 (52) 531-775, fax: 06 (52) 531-773
E-mail: simonffy.zeneiskola@t-online.hu
Honlap: www.debrecenizenede.hu
A verseny célja: Az alapfokú művészeti iskolai szolfézstanulmányok alapján kiművelt zenei írás-olvasási és
halláskészség, valamint az élményszerű népdal- és műdaléneklés bemutatása, mérése.
A versenyzők köre: A versenyen azok a tanulók indulhatnak, akik zeneiskolai, valamint alapfokú művészeti iskolák
keretei között részesülnek szolfézsoktatásban.
A zeneművészeti szakképzésben (is) résztvevők vagy korábban részt vettek a versenyre nem jelentkezhetnek
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, területi válogatók, országos döntő.
A verseny részei: Szolfézsverseny, népdaléneklési-, és műdaléneklési verseny, improvizációs játék.
A szolfézsverseny írásbeli és szóbeli részből áll.
A népdal- és műdaléneklési verseny valamint az improvizációs játék egyfordulós, csak a döntőben szerepel.
Nevezési feltételek:
A népdal-, és műdaléneklési versenyen, valamint az improvizációs játékon az országos döntőbe jutott tanulók külön
nevezés alapján vehetnek részt.
Kérjük, hogy minden versenyző legalább egy további versenyfeladatra (népdaléneklési-, műdaléneklési verseny,
improvizációs játék) is nevezzen.
Az I. korcsoportban csak azok a tanulók nevezhetők, akik legalább két évfolyam (osztály) követelményét teljesítették
(a hangszeres előképző egy évnek számítható be).
A bizonyítvány másolatát kérjük a nevezési laphoz mellékelni.
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ORSZÁGOS DÖNTŐ
SZOLFÉZSVERSENY
Korcsoportok:
I. korcsoport: 2005. június 1-jén, illetve után,
II. korcsoport: 2004. június 1-je és 2005. május 31. között,
III. korcsoport: 2003. június 1-je és 2004. május 31. között,
IV. korcsoport: 2001. június 1-je és 2003. május 31. között születettek
V. korcsoport: 2001. május 31. előtt születettek, és a verseny napjáig nem töltik be a 20. életévüket.
Írásbeli feladatok
A verseny követelményei:
A három írásbeli feladat közül az 1. és 2. feladat a válogatón és a döntő is szerepel. Felhívjuk a figyelmet, hogy
a 3. (technikai) feladat kiírása a válogatón és a döntőn eltérő feladattípusokat tartalmaz, vagy el is maradhat.
1. feladat:
Egy magyar népdal dallamának és szövegének lejegyzése énekes – nem népi énekes – diktálása alapján. A lejegyzés
a diktálás magasságában történik.
A népdal egy versszakkal, a bemutatást követően nyolcszor hangzik el. A versenyzők a feladathoz a kulcsot,
az előjegyzést, az ütemmutatót és a kezdőhangot értékkel együtt megkapják.
I.
II.
III.
IV.
V.

korcsoport: Visszatérő szerkezetű, maximum 11 szótagszámú népdal.
korcsoport: Variált visszatérésű népdal.
korcsoport: Nehezebb, giusto előadásmódú, esetleg váltakozó ütemű népdal.
korcsoport: Nehezebb, giusto, visszatérés nélküli népdal, melyben egy-egy hajlítás előfordulhat.
korcsoport: Nehezebb, visszatérés nélküli, hajlításokat tartalmazó népdal.

2. feladat:
A bécsi klasszicizmus stílusában született zeneműrészlet lejegyzése, amely a bemutatást követően nyolcszor
hangzik el zongorán.
A diktált zenei anyag hossza 8–12 ütemig terjedhet.
I. korcsoport: Alterált hangot nem tartalmazó, a klasszikus periódus szerkezeti sajátosságainak megfelelő, 2/4-es,
–3/4-es vagy 4/4-es lüktetésű periódus felső szólamának lejegyzése dúrban vagy összhangzatos mollban (a diktálás
két szólamban történik).
II. korcsoport: Kétszólamú zenei egység lejegyzése, funkciójelző basszus szólammal.
(A felső szólamban alterált hangok is előfordulhatnak).
III. korcsoport: Kétszólamú, nehezebb ritmusú, nem moduláló zenei egység lejegyzése, változatos funkciójelző
basszus szólammal. (Alterált hangok mindkét szólamban előfordulhatnak).
IV. korcsoport: Kétszólamú, esetleg rokon hangnembe moduláló zenei egység lejegyzése, mozgó basszus
szólammal.
V. korcsoport: Kétszólamú, moduláló zenei egység lejegyzése.
3. feladat:
Technikai feladatok I–II. korcsoportban csak a területi válogatókon.
A diktálás középregiszterben, hangközönként, hangzatonként két-két hangoztatással történik. Lejegyzés: betűvel és
számmal, oldás esetén a színezet (dúr, moll) megnevezésével.
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I. korcsoport:
a) Öt hangköz – k2-tól n6-ig – felismerése hallás után
b) Öt hangzat – dúr-, moll-, szűkített-, bővített hármashangzat alaphelyzetben – felismerése hallás után (a hangzatok
oldás nélkül szólalnak meg).
II. korcsoport:
a) Öt hangköz felismerése hallás után k2-tól n7-ig, b4 és sz5 is. A b4 és sz5 oldás nélkül hangzik, mindkét írásmódja
elfogadható.
b) Öt hangzat felismerése hallás után – dúr és moll hármashangzatok alaphelyzetben és megfordításokban,
szűkített és bővített hármashangzatok alaphelyzetben. (A hangzatok oldás nélkül szólalnak meg)..
III. korcsoport:
Területi válogató: a) Tonális hangközmenet lejegyzése b.) Hangzatfelismerés
Döntő: Tonális hangközmenet lejegyzése
a) Tíz hangzat felismerése hallás után – dúr, moll, szűkített hármashangzat – alaphelyzetben és megfordításokban,
valamint alaphelyzetű bővített hármashangzat és a domináns szeptim hangzat. (A hangzatok oldás nélkül
szólalnak meg.)
b) Alterált hangokat is tartalmazó tonális hangközmenet lejegyzése (maximum tíz hangköz). A hangközmenet nem
modulál. A versenyzők a feladathoz a kulcsot, az előjegyzést és a kezdő hangköz kottaképét megkapják.
A feladat a bemutatást követően háromszor, folyamatos diktálással hangzik el.
Lejegyzendő a kottakép, alatta a hangközök jelzése betűvel és számmal.
Diktálás középregiszterben, hangzatonként három-három hangoztatással. Lejegyzés: betűvel és számmal.
(A hangzatok oldás nélkül szólalnak meg).
IV. korcsoport:
Területi válogató: Tonális hangzatmenet írása.
Döntő: a) Tonális hangzatmenet írása; b) Zenei elemek felismerése és megnevezése
a) Tonális hangzatmenet lejegyzése: az első megadott hangzaton kívül maximum 10 akkord hangzik el (dúr-, moll-,
szűkített-, bővített hármashangzatok és fordításaik, domináns és szűkített szeptim hangzat).
Alteráció, hangnemi kitérés előfordulhat.
A feladat a bemutatást követően négyszer folyamatosan, mérsékelt tempóban hangzik el.
A versenyzők a lejegyzéshez a kulcsot, az előjegyzést és a kezdő akkord kottaképét megkapják.
Lejegyzendő a kottakép, alatta a hangzatok jelzése betűvel és számmal.
b) Zenei elemek felismerése és megnevezése kézbe kapott kotta (zongorakivonat) és hangfelvétel alapján. A bécsi
klasszikus zenemű (részlet) megszólalása után a versenyzők a kotta megfelelő helyére írják be a felismert zenei
elemeket (hangnem, kis- és nagyforma, zárlatok, késleltetés, szekvencia, kürtmenet, hármashangzat-felbontás,
kromatika, tempó és előadási jelek, hangszerek stb.).
A zenemű 5 perc után ismételten elhangzik, majd újabb 5 perc elteltével kell beadni a feladatlapot.
Az írásbeli feladatoknál a zenei helyesírást és a kottakép rendezettségét is értékeli a versenybizottság.
V. korcsoport: Területi válogató és a döntő feladatai.
a) Zenei elemek felismerése és megnevezése kézbe kapott kotta (zongorakivonat) és hangfelvétel alapján. A bécsi
klasszikus zenemű (részlet) megszólalása után a versenyzők a kotta megfelelő helyére írják be a felismert zenei
elemeket (hangnem, kis- és nagyforma, zárlatok, késleltetés, szekvencia, kürtmenet, hármashangzat-felbontás,
kromatika, tempo és előadási jelek, hangszerek stb.).
A zenemű 5 perc után ismételten elhangzik, majd újabb 5 perc elteltével kell beadni a feladatlapot.
b) Stílusfelismerés hat hangzó zenei részlet alapján (reneszánsz, barokk, bécsi klasszikus, romantikus és 20. századi
zeneműrészletek).
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Szóbeli feladatok:
1. feladat:
Mind az öt korcsoportban egy magyar népdal lapról éneklése egy versszakkal:
I. korcsoportban 90 másodperc,
II–III–IV–V. korcsoportban 60 másodperc átnézési idő után.
Megszólaltatása először szolmizálva vagy alkalmi szótaggal történik, majd stílusos előadása szöveggel.
Szerkezete és nehézségi foka a népdalírási feladattal megegyezik.
Az I. és II. korcsoportban a lapról énekelt népdalt az országos döntőben újabb 60 másodperc átnézési idő alatt
memorizálni kell. (A népdal memorizált előadásához a versenyzők a nyomtatott szöveget kézhez kapják.)
2. feladat:
Egy bécsi klasszikus nehézségű dallam (Schubertet is beleértve) lapról éneklése 60 másodperc átnézési idő után.
Megszólaltatása szolmizálva vagy hangnevekkel, majd tetszés szerinti, az első megszólaltatástól eltérő szótaggal
– az előadási jelek figyelembe vételével – kottahű, élményszerű előadásban.
A III–IV. és V. korcsoportban a lapról énekelt dallamot – vagy annak egy részét – az országos döntőben újabb
60 másodperc átnézési idő alatt memorizálni kell.
A lapról olvasási idő – az átnézési időt követően – feladatonként maximum 2 perc.
A II., III., IV. és V. korcsoport lapról éneklési feladataiban basszuskulcs előfordulhat.
Az I. és II. korcsoportban a versenyzők a színpadi segítőtanártól kezdőhangot kaphatnak.
NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY
A versenyág csak a döntőben szerepel.
Korcsoportok:
I. korcsoport: 2004. június 1-jén, illetve után,
II. korcsoport: 2002. június 1-je és 2004. május 31. között,
III. korcsoport 2002. június 1. előtt született tanulók.
A verseny követelménye: Egy népdalcsokor és egy népdalfeldolgozás előadása.
A Kodály-évre tekintettel a két feladattípus közül az egyik kapcsolódjon Kodály Zoltán munkásságához.
Elsődleges feladat az átélt, élményszerű előadás.
MŰDALÉNEKLÉSI VERSENY
Csak a döntőben szerepel.
Korcsoportok:
I. korcsoport: 2004. június 1-jén, illetve után,
II. korcsoport: 2002. június 1-je és 2004. május 31. között,
III. korcsoport 2002. június 1. előtt születettek.
Követelmény: Egy Kodály-dal vagy Kodály-népdalfeldolgozás és
két különböző stíluskorszakból választott műdal előadása zongorakísérettel.
Zongorakísérőt – kérésre – a rendező iskola biztosít.
IMPROVIZÁCIÓS JÁTÉK
Csak a döntőben szerepel.
Az improvizációs játék korcsoportonként történik.
A feladatot a lapról olvasás után kapja meg a versenyző.
A játék anyaga:
I. korcsoport: Az új stílusú magyar népdal szerkezeti sajátosságainak megfelelő dallam improvizálása megadott első
sor alapján.
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II–V. korcsoport: Nyolc ütemes, a klasszikus periódus szerkezeti sajátosságainak megfelelő dallam rögtönzése
megadott első két ütem alapján.
A népdal- és műdalverseny, valamint az improvizációs játék teljesítményét a versenybizottság külön pontozza és
értékeli.
A döntőre nevezés módja:
Az országos döntő nevezési lapja a rendező iskola honlapjáról www.debrecenizenede.hu letölthető 2017. március
8-ától.
A nevezési lapot postai úton a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola, AMI címére (4024
Debrecen, Vár u. 1.) és e-mailen a simonffy.zeneiskola@t-online.hu címen kell megküldeni.
Értékelés: A versenyzők teljesítményét a versenybizottság az írásbeli és szóbeli fordulók összesített eredménye
alapján értékeli.
A verseny díjai: a versenybizottság a szolfézsversenyen korcsoportonként I–V. helyezést és különdíjakat ad ki,
a népdal- és műdal versenyen és improvizációs játékban a résztvevők legjobbjait különdíjakkal jutalmazza.
A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény
gondoskodik.
Az országos döntőn nevezési díj, regisztrációs díj nincs!
Az országos döntő nevezési határideje: 2017. április 9.
TERÜLETI VÁLOGATÓK (szolfézsverseny válogatói)
A területi válogatók ideje: 2017. március 8. (szerda) 9 óra 30 perc kezdettel.
A területi verseny részei: Írásbeli és szóbeli verseny.
A versenyzők központi írásbeli feladatokat oldanak meg. Az írásbeli verseny befejezését követően az eredeti diktált
anyag megtekinthető a válogató helyszínén.
Az Oktatási Hivatal a területi válogatók rendezésével a következő intézményeket bízza meg:
Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola, OM azonosító: 027425
7624 Pécs, Radnics u. 9.
Honlap: www.pecsimuveszeti.hu
Terület: Baranya, Somogy, Tolna, Zala megye.
Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti
iskola, OM azonosító: 200923
6000 Kecskemét, Dózsa György út 22.
Honlap: www.kodaly-iskola.hu
Terület: Pest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye.
Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola, OM azonosító: 031231
4024 Debrecen, Vár u. 1.
Honlap: www.kodaly-debr.sulinet.hu
Terület: Borsod-Abaúj Zemplén, Heves Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar megye.
Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, AMI és Kollégium, OM azonosító: 030724
9022 Győr, Rákóczi Ferenc u. 57.
Honlap: www.gyorikonzi.hu
Terület: Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Fejér és Veszprém megye.
Előkészítő szervező: Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége
1064 Budapest, Vörösmarty u. 65.
Honlap: www.mzmsz.hu
Rendezők: Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 039438
1022 Budapest, Marczibányi tér 1.
Honlap: www.jardanyizeneiskola-bp.hu
Terület: Budapest.
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Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2017. február 10-éig.
A nevezés módja: A nevezési lap a válogatót rendező iskola honlapjáról letölthető és a rendező iskola nevére, címére
kell eljuttatni elektronikusan.
Kérjük a nevezési határidő pontos betartását!
Alacsony nevezési létszám esetén (10 fő alatt) az egyes területi válogatókat az Oktatási Hivatal összevonja. Erről
értesítést a nevezést befogadó rendező iskola küld.
Magas nevezési létszám esetén (45 fő felett) a területi válogató szóbeli versenyrésze két napos versenyként is
rendezhető. Az Oktatási Hivatal optimális nevezői, versenyzői létszám érdekében területi válogatók közötti
átcsoportosítást is javasolhat.
A területi válogatón nevezési és részvételi díj nincs.
A válogatók értékelése: A területi válogatókon 3 fős versenybizottság előzetesen kialakított értékelési szempontok
alapján pontozza a versenyzők írásbeli és szóbeli teljesítményét.
A döntőbe jutás ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal és a döntőt rendező iskola
határozza meg.
Az országos versenyen részt vevő tanulók várható létszáma: 95 fő.
Az országos döntő nevezési határideje: 2017. április 9.

IX. ORSZÁGOS ÁDÁM JENŐ DALVERSENY
A verseny időpontja: 2017. május 19–21.
Rendező: Ádám Jenő Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 040448
5000 Szolnok, Óvoda u. 5.
Tel/fax: 06 (56) 514-526, 06 (20) 949-3462
E-mail: ajmschool@t-online.hu
Honlap: www.adamjenozenesuli.hu
A verseny célja: a magánének tanszak művészetpedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos döntő, amely egyfordulós.
A nevezés feltétele: A versenyre az alapfokú művészetoktatási intézmények magánének szakos növendékei
nevezhetnek.
Az iskolai válogatók után egy intézményből maximum 5 növendéket lehet nevezni.
Korcsoportok:
I. korcsoport: Az 1996. június 1-jén, illetve után,
II. korcsoport: Az 1996. június 1-je előtt született növendék.
A felső korhatár: 26 év (2017. június 1-jéig be nem töltött 27. év)
A verseny követelményei:
Minden művet kotta nélkül kell előadni!
A versenyen csak a nevezésnek megfelelő művek énekelhetők.
A nevezést követően a leadott műsoron változtatni nem lehet.
A műsoridő betartása kötelező.
A verseny helyszínén a versenyműsor eredeti kottáit a nevező intézménynek be kell mutatni.
A verseny anyaga: Kötelezően választható és szabadon választott mű.

2604

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 9. szám

I. korcsoport:
Kötelezően választható mű:
Egy magyar népdalfeldolgozás vagy egy 20. századi magyar dal.
Szabadon választott dal:
Egy szabadon választott dal magyar nyelven.
A dal kötelezően magyar nyelven adható elő.
Maximális műsoridő 7 perc
II. korcsoport:
Kötelezően válaszható mű:
Egy romantikus vagy egy klasszikus dal.
Szabadon választott művek:
Egy, a kötelezőtől eltérő stílusú dal, ária, arietta.
Egy 20. századi dal (nem könnyűzene).
A művek eredeti vagy magyar nyelven adhatók elő.
Maximális műsoridő 11 perc.
Ajánlott gyűjtemények:
Ádám Jenő: A dal mesterei kötetek
Kerényi Miklós György: Énekiskola
Fekete Mária: A magyar dal mesterei (Kortárs Zene Műhely, KZ. 02.)
Kodály Zoltán: A magyar népzene
Bartók Béla: Nyolc magyar népdal
Értékelés: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik a versenyzők
teljesítményét. A versenybizottság elnöke és a tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a versenyzőnek
a kötelező és a szabadon választott művek bemutatására. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok
által adott pontok összege, ami legfeljebb 60 pont.
Értékelési szempontok:
1. hang - szépség,
2. tiszta intonáció,
3. stílusos: darabhoz, szerzőhöz, korhoz igazodó éneklési stílus,
4. interpretáció,
5. művészi előadó készség,
6. a versenyprogram nehézségi foka és annak átadásának szintje,
7. színpadi jelenlét, kisugárzás,
8. pontlevonás: ha a versenyző műsora nem felel meg versenykiírásnak.
A verseny díjai: A versenybizottság minden korcsoportban I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.
A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény
gondoskodik.
Az országos döntőn nevezési díj, regisztrációs díj nincs!
A nevezés módja: A nevezési lap a rendező iskola honlapjáról letölthető és a rendező iskola nevére és címére kell
eljuttatni postai úton.
Kapcsolattartó: Vajna Katalin
Telefon: 06 (56) 514-526, mobil: 06 (20) 949-3462
Az országos döntő nevezési határideje: 2017. március 17.
Kérjük a nevezési határidő pontos betartását!
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VI. ORSZÁGOS DRÁMAJÁTÉK-SZÍNJÁTÉKVERSENY
A verseny időpontja: 2017. április 7–8.
Rendező: Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító szám: 039479
5540 Szarvas, Kossuth tér 3.
Telefon: 06 (66) 312-720, 06 (70) 317-2761
E-mail: muvesz@szarvas.hu
Honlap: www.chovan.hu
A verseny célja: A tanulók drámajáték/színjáték ismereteinek, kifejező- és alkotókészségének, együttműködési,
kommunikációs és improvizációs képességeinek megismerése, bemutatása. A tehetségek felkutatása, segítése.
A pedagógiai műhelyekben folyó szakmai munka eredményességének megismerése, bemutatása. A kiemelkedő
teljesítményt nyújtó tanulók és pedagógusok munkájának elismerése. A szakmai tapasztalatszerzés és
tapasztalatcsere lehetőségének biztosítása.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos döntő.
A verseny kategóriái:
A) Egyéni verseny
B) Kiscsoportos verseny
A nevezés feltételei:
Az alapfokú művészeti iskolával tanulói jogviszonyban álló színjáték tanszakos tanulók nevezhetők
a 3–10. évfolyamig.
Ha a tanuló a színjáték tanszak mellett a középiskolájában drámatagozatos is, akkor ezt a nevezési lapon jelezni kell.
Egy iskola 400 fő tanulói létszámig maximum 4, 400 fő tanulói létszám fölött maximum 8 nevezést küldhet
az országos fordulóba (korcsoport és kategória megkötés nélkül).
A kiscsoportos kategóriába 3-4 főből álló csoportokat lehet nevezni.
Korcsoportok:
I. korcsoport: 2005. január 1-je és 2006. december 31. között,
II. korcsoport: 2003. január1-je és 2004. december 31. között,
III. korcsoport: 2001. január 1-je és 2002. december 31. között,
IV. korcsoport: 1999. január 1-je és 2000. december 31. között született tanulók.
Az egyéni és kiscsoportos verseny is komplex verseny.
A verseny követelményei:
A drámajáték/színjáték, beszédgyakorlatok, mozgásgyakorlatok, tantárgyak, valamint a 2011-es tanévben
bevezetésre kerülő új tanterv alapján a dráma és színjáték, a beszéd és vers, a mozgás és tánc, zene és ének együttes
követelményeire épül. Az iskolák a mozgás és tánc, a beszéd és vers, a zene és ének tantárgyak valamelyikét
választhatják, amely azt jelenti, hogy nagyobb hangsúlyt helyeznek a választott tárgy tanítására. Ugyanakkor
a dráma és színjáték főtárgy tartalmazza a mozgás és tánc, a beszéd és a zene és ének tárgyak fejlesztési
követelményeit is. Mindezek alapján a verseny feladatait mindkét érvényben lévő tanterv követelményeinek
figyelembevételével állítjuk össze.
A) EGYÉNI VERSENY KATEGÓRIA
Komplex verseny.
A verseny anyaga:
Drámajáték/színjáték, valamint dráma és színjáték: Különböző improvizációs formák, játékmódok. Improvizációk,
instrukciók mentén.
Beszédgyakorlatok, beszéd és vers: koncentráció, hangadás, artikuláció, ritmus figyelembevételével.
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Mozgásgyakorlatok, mozgás és tánc: térhasználat, mozgásritmus, karaktermozgások, mozgáskoordináció, táncos
mozgás lehetőségeinek figyelembevételével.
Zene és ének: énekhang, ritmushangszerek használata, hangok, hanghatások, népdalok, énekelt versek,
megzenésített szövegek lehetőségeinek figyelembevételével.
Előzetes felkészülés: az országos fordulóba nevezett tanulóknak valamennyi korcsoportban egy szabadon választott
15–2o soros vers vagy prózarészlettel vagy monológgal kell készülniük (pontos szövegtudással).
A döntő feladatai:
1. A hozott vers vagy prózarészlet vagy monológ bemutatása.
2. A helyszínen húzott egyéni improvizációs feladat, a hozott szöveg alkalmazásával.
3. A helyszínen (az egyéni verseny versenyzői közül) sorsolt 2-3 fős csoportokban, a helyszínen húzott improvizációs
feladat/faladatok bemutatása, maximum 3 percben (szöveg, téma, helyszín, időpont, tárgyak vagy stílus
megadásával).
Megjegyzés: a versenybizottság a harmadik feladatnál a társas együttműködés keretein belül, továbbra is az egyéni
teljesítményeket értékeli.
B) KISCSOPORTOS VERSENY KATEGÓRIA
Komplex verseny.
A verseny anyaga:
Drámajáték/színjáték, valamint dráma és színjáték: Különböző improvizációs formák, játékmódok. Improvizációk,
instrukciók mentén.
Beszédgyakorlatok, valamint beszéd és vers: koncentráció, hangadás, artikuláció, ritmus figyelembevételével.
Mozgásgyakorlatok, valamint mozgás és tánc: Térhasználat, mozgásritmus, karaktermozgások, mozgáskoordináció,
táncos mozgás lehetőségeinek figyelembevételével.
Zene és ének: énekhang, ritmushangszerek használata, hangok, hanghatások, népdalok, énekelt versek
lehetőségeinek figyelembevételével.
Előzetes felkészülés: az országos fordulóba nevezett csoport feladata valamennyi korcsoportban: egy – a beszéd és
a mozgás eszközeit felhasználó – minimum 5 maximum 10 perces színpadi jelenet bemutatása (minimális hang,
fény és színpadtechnika felhasználásával).
A döntő feladatai:
1. A helyszínen húzott improvizációs feladat/feladatok maximum 3 percben.
2. Előkészített színpadi produkció bemutatása.
A verseny díjai: a versenybizottság mindkét kategóriában korcsoportonként I. II. és III. helyezést és különdíjakat
adhat ki.
A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény
gondoskodik.
Az országos döntőn nevezési díj, regisztrációs díj nincs!
A nevezés módja: a nevezési lap a rendező iskola honlapjáról www.chovan.hu tölthető le 2017. január 15-étől és
a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni postai úton.
Az országos döntő nevezési határideje: 2017. február 15.
Kérjük a nevezési határidő pontos betartását!
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V. ORSZÁGOS NÉPTÁNCVERSENY (kamaracsoport)
A verseny időpontja: 2017. április 7–8.
Rendező: Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti iskola
OM azonosító: 100921
4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 30.
Telefon/fax: 06 (42) 506-520; 06 (30) 545-4632
E-mail: vlami@vlami.hu
Honlap: www.vlami.hu
A verseny helyszíne: Váci Mihály Kulturális Központ, 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.
A verseny célja: Az alapfokú művészeti iskolák néptánc tanszakain folyó nevelő-oktató munka színvonalának,
tehetséggondozó tevékenységének bemutatása, értékelése, minősítése. Szakmai-módszertani tapasztalatok
gyűjtése.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogató, területi válogató (felvétel alapján), országos döntő.
A résztvevők köre: Az alapfokú művészeti iskolák néptánc tagozatos diákjai.
Korcsoportok:
I. korcsoport: 2004. június 1-je és 2007. május 31. között,
II. korcsoport: 2002. június 1-je és 2005. május 31. között,
III. korcsoport: 2000. június 1-je és 2003. május 31. között,
IV. korcsoport: 1998. június 1-je és 2001. május 31. között született tanulók
A nevezés feltételei:
A kamaracsoport létszáma legkevesebb 6 fő, legtöbb 10 fő lehet.
A nevező iskola felel a versenyen induló tanulók egészségi állapotáért.
A verseny követelménye:
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a válogató felvételén bemutatott kötelező és szabadon választott táncokon, valamint
a kamaracsoport összetételén a döntőben változtatni nem lehet!
A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott táncok.
A verseny követelményei:
A kötelező és szabadon választott táncok táncdialektusban térjenek el egymástól!
A kötelező és szabadon választott táncok közül az egyik táncnak a Kárpát-medencei magyarság táncának kell
lennie. (A magyarsággal együtt élő nemzetiségek lassan asszimilálódó tánchagyományai nem tekinthetők
magyar táncoknak.) A másik tánc a Kárpát-medencei magyarság táncain túl, hazai nemzetiségi táncanyag, illetve
a Kárpát-medence más népeinek tánca is lehet!
Kötelező táncok: a tantervi követelményeknek megfelelően egy tájegység anyagából minimum két tánctípust
tartalmazó, a tájegységre jellemző viseletben bemutatott, szabad improvizáció. Az improvizációk a színpadi
körülmények ellenére is tükrözzék a paraszti tánchagyományban kialakult improvizációs táncolási forma
jellegzetességeit: pl. táncra kérés, rendre táncolás, a tánc megköszönése, nótázás, táncszók hallatása a tánc közben stb!
I. korcsoport:
A Dunai vagy a Tiszai táncdialektus tájegységeinek valamely táncrendjéből legalább két tánctípust tartalmazó
szabad improvizáció.
Választható tánctípusok: eszközös pásztortánc, ugrós, csárdás, verbunk.
Időkeret: 5 perc (+ – 30”)
II. korcsoport:
A Dunai vagy a Tiszai táncdialektus tájegységeinek valamely táncrendjéből legalább két tánctípust tartalmazó
szabad improvizáció.
Választható tánctípusok: eszközös pásztortánc, ugrós, csárdás, verbunk.
Időkeret: 5 perc (+ – 30”)
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III. korcsoport:
A Tiszai vagy az Erdélyi táncdialektus tájegységeinek valamely táncrendjéből legalább két tánctípust tartalmazó
szabad improvizáció.
Választható tánctípusok: botoló, oláhos, csárdás, verbunk, régi páros tánc, legényes.
Időkeret: 6 perc (+ – 30”)
IV. korcsoport:
A Tiszai vagy az Erdélyi táncdialektus tájegységeinek valamely táncrendjéből legalább két tánctípust tartalmazó
szabad improvizáció.
Választható tánctípusok: botoló, oláhos, csárdás, verbunk, régi páros tánc, legényes.
Időkeret: 6 perc (+ – 30”)
Szabadon választott táncok:
– a Kárpát-medence tánchagyományából táplálkozó, az adott korosztály életkori sajátosságait figyelembe vevő
kamaratánc koreográfia.
– A koreográfia időtartama minimum 5 perc, maximum 7 perc.
A kötelező táncok kíséretéhez a rendező iskola központi zenekart biztosít. Zenei kíséretként hangfelvétel is használható.
Értékelés a döntőn:
A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik a versenyzők teljesítményét.
A versenybizottság elnöke és tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a versenyző kamaracsoportok
kötelező és szabadon választott táncainak bemutatására. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottság által
adott pontok összege, ami legfeljebb 120 pont.
Értékelési szempontok:
– tánctudás, technikai felkészültség
– táncfolklorisztikai hitelesség
– ének - zene - tánc harmonikus egysége
– színpadi megjelenés
– művészi hatás, koreográfiai megformálás
A verseny díjazása: a versenybizottság korcsoportonként I. II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.
A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény
gondoskodik.
Az országos döntőn nevezési díj, regisztrációs díj nincs!
Nevezés a döntőre:
Az országos döntővel kapcsolatos információk a rendező iskola honlapjáról (www.vlami.hu) letölthetők 2017.
február 24-étől.
A nevezési lapot postai úton a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola címére (4400 Nyíregyháza, Bethlen
Gábor u. 30.) és a vlami@vlami.hu e-mail címre kell megküldeni.
Kapcsolattartó: Demarcsek György igazgatóhelyettes [telefon: 06 (30) 938-9879].
TERÜLETI VÁLOGATÓ
A válogató verseny anyaga: a döntő kötelező és szabadon választott táncai.
A kötelező és szabadon választott táncokról jó minőségű, világos, próbatermi felvételt kell készíteni.
A felvétel tartalmi és formai követelményei:
A felvétel egységes formátumú legyen, pl. mp4-kiterjesztésű, minősége lehetőleg 480p vagy maximum 720p.
A felvételen a versenyzők csak próbaruhában szerepelhetnek. Kérem, figyeljenek arra, hogy a próbaruhán ne legyen
az intézményre utaló feliratozás, valamint a felkészítő tanár(ok) se legyenek láthatóak.
A műsor vágatlan felvételét DVD-n vagy CD-n kell megküldeni.
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Egy-egy DVD vagy CD csak egy kamaracsoport műsorát, táncait tartalmazhatja. A felvétel megnevezése csak
a néptánccsoport korcsoportja és a jeligéje lehet, a borítóra is csak ezt szabad felírni.
A verseny követelményei:
A döntőbe jutott kamaracsoport a válogatón bemutatott kötelező és szabadon választott táncain, valamint a csoport
összetételén nem változtathat!
Nevezés a válogatóra:
A válogató (első forduló) nevezési lapja a rendező iskola honlapjáról www.vlami.hu letölthető 2017. január 6-ától.
A területi válogatón nevezési és részvételi díj nincs.
A felvétel beadásának módjai:
Nagy borítékba kérjük elhelyezni a következőket:
1. A jeligével, korcsoporttal ellátott műsort (kötelező és szabadon választott táncokat) tartalmazó DVD-t vagy CD-t.
2. Azonos jeligével, korcsoporttal megjelölt zárt borítékban a kamaracsoport nevezési lapját.
A felvételek postára adásának határideje: 2017. január 25.
A felvételeket kérjük ajánlott küldeményként feladni a következő címre:
Oktatási Hivatal ÉVO
1363 Budapest, Pf. 84
A borítékra írják rá: V. Országos Néptáncverseny (kamaracsoport) kötelező és szabadon választott táncai (területi
válogató).
A versenybizottság csak a határidőben feladott felvételeket értékeli.
A 3 fős versenybizottság a megküldött felvételek megtekintése után az előzetesen kialakított értékelési szempontok
alapján pontozza az egyes kamaracsoportok teljesítményét. A versenybizottság külön-külön legfeljebb 20-20 pontot
adhat a versenyző műsorára. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok által adott pontok összege,
ami legfeljebb 60 pont.
Értékelési szempontok:
– tánctudás, technikai felkészültség
– táncfolklorisztikai hitelesség
– ének - zene - tánc harmonikus egysége
– művészi hatás, koreográfiai megformálás
A felvétel technikai minőségét a Versenybizottság nem értékeli.
A döntőbe jutás ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal és a döntőt rendező iskola
határozza meg.
A döntőbe jutott kamaracsoportok névsorát a rendező iskola honlapján, www.vlami.hu címen 2017. február 27-éig
közzéteszi a döntővel kapcsolatos információkkal együtt.
Az országos döntőre való nevezés határideje 2017. március 3.

I. ORSZÁGOS VIZUÁLIS ALKOTÓ GYAKORLAT VERSENY
A verseny időpontja: 2017. május 19–20.
Rendező: Budai Rajziskola – Alapfokú Művészeti Iskola és Szakképző Iskola
OM azonosító szám: 101156
1123 Budapest, Alkotás u. 45.
Telefon: 06 (1) 355-0341
E-mail: info@budairajziskola.hu
Honlap: www.budairajziskola.hu
A verseny célja: Az alapfokú művészeti iskolák képző- és iparművészeti ágán tanuló diákok életkori sajátosságait
figyelembe vevő, sokszínű alkotófolyamat támogatása, a művészeti előképek és hagyományok megismertetésének
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elősegítése. A tanulók tehetségének, vizuális gondolkodásának és kifejezőkészségének megismerése, fejlesztése,
a tervező, eszközhasználó képességeik, esztétikai igényességük értékelése, kiemelése. A verseny további célja
az iskolai alkotófolyamatok során az együttműködési készség fejlesztése, a csoportos tevékenységek támogatása.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogató, területi válogató (elődöntő), országos döntő. Az elődöntő pályázati, a döntő
helyszíni gyakorlati verseny.
Korcsoportok:
I. korcsoport: 2008. június 1-je és 2011. május 31. között,
II. korcsoport: 2006. június 1-je és 2008. május 31. között,
III. korcsoport: 2004. június 1-je és 2006. május 31. között született tanulók.
Nevezés feltételei:
Egy tanuló csak egy pályamunkával nevezhető.
Az elődöntőre beküldött pályamunka készülhet: egyéni vagy két tanuló együttműködésével, párban készített
formában. (Ebben az esetben a két tanuló adatai azonos Jelige1 és Jelige2 jelzéssel szerepelnek)
A továbbjutó tanulópárok a döntőben már egyénileg versenyeznek.
TERÜLETI VÁLOGATÓ (ELŐDÖNTŐ)
A pályamunka tartalmi követelményei:
A pályamunka címe: Figyelem, művészet az iskolában!
Figyelemfelhívó installáció készítése, egy elképzelt iskolai program számára, amely egy művészeti korszakot vagy
stílust ismertet meg a program résztvevőivel.
A pályamű lehet bármilyen formájú (hengeres vagy szögletes, robusztus vagy légies váz, hordozóelem, hullahopp
karika, esernyő vagy egyéb), tetszőleges anyagból (pl. dobozokból, kartonból, lécekből, palackokból) és technikával
előállított komplex alkotás, mely elhelyezhető függesztve vagy felállítható a térbe, az asztalra.
A pályamunka összességében tükrözze a tanulók életkornak megfelelő művészeti ismereteit, alkotói készségét,
kreativitását, eszközhasználati felkészültségét.
A beküldendő pályamunkák formai követelményei:
A tanulónként, illetve tanulópáronként összeállított pályázati anyag tartalmazza:
– a pályamunkáról, több nézetben készült (a megfelelő értelmezéshez elegendő, szükség szerint a részlet
megoldásokat is láttató) fotódokumentáció, maximum 5 db A/4 lapon összeállítva,
– a pályamunka, tanulók által készített rövid leírását (maximum 1db A/4 lapon), mely ismerteti, hogyan, milyen
fázisokban valósult meg a téma feldolgozása,
– a versenyzőpárok illetve versenyzők nevezési lapjait 1-1 zárt borítékban.
Fontos! A pályamunka minden lapjának hátoldalán, kérjük feltüntetni a korcsoport számát és a Jelige1-Jelige2-t,
illetve egyéni nevező esetében a Jeligét.
(Név vagy egyéb személyes adat a sem a pályaműveken sem a nevezés borítékjain nem szerepelhet!)
A pályázati anyagot postai úton kérjük eljuttatni a rendező iskola címére.
A nevezési lap letölthető a rendező iskola honlapjáról: www.budairajziskola.hu.
A pályamunkák beküldésének (postára adásának) határideje: 2017. március 14.
A versenybizottság csak a határidőn belül feladott pályamunkákat értékeli. Az országos döntőbe jutó versenyzők
számát a versenybizottság határozza meg.
Értékelés az elődöntőn: A versenybizottság két tagja egymástól függetlenül, egyénileg értékeli a versenyzők
teljesítményét. A versenybizottság tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a pályamunkákra.
A versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok által adott pontok összege, ami legfeljebb 40 pont.
Az értékelés szempontjai: A tantervi követelményekben megjelenő ismeretek alkalmazásának színvonala,
eredetisége, a pályamunka igényessége.
Az elődöntő eredményéről a nevező intézmények legkésőbb 2017. április 7-ig kapnak értesítést.
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DÖNTŐ
A döntőben szabadon választott és kötelező feladatokat kell megoldani.
Szabadon választott feladat az I–III. korcsoportban:
A tanulók az elődöntőn választott művészeti korszakhoz, stílushoz kapcsolódóan készíthetnek illusztrációt vagy
parafrázist, mely a feldolgozott korszak vagy stílus egy hétköznapi vagy jeles eseményét örökíti meg korhű
feldolgozásban vagy mai élethelyzetekbe átemelve.
A feladat szabadon választott technikával készülhetnek az alábbi méretben:
I. korcsoportban A/4-es,
II–III. korcsoportokban maximum A/3-as.
A munkához minden papíralapú segédeszköz megengedett (előzetesen gyűjtött képek, könyvek vagy saját
vázlatok), mely inspirációként vagy az ismeretek pontosítására szolgálhat.
A feladat megoldására rendelkezésre álló idő: maximum 3 óra
Kötelező feladatok korcsoportok szerint:
I. korcsoport: „Képeslap” Egyéni megoldású, dekoratív képeslap elkészítése a helyszínen elhangzó, nyomtatott
formában is rendelkezésre álló vers alapján. (A/4 méretben – tetszőleges technikával.)
II. korcsoport: „Bábfigura” Valamilyen módon mozgatható, kartonból vagy más tetszőlegesen választott anyagokból
álló egyszerű bábfigura készítése a helyszínen elhangzó, nyomtatott formában is rendelkezésre álló magyar
népmese alapján.
III. korcsoport: „Maszk” A helyszínen elhangzó szempontok szerint kialakított karakter megjelenítése. Életnagyságú,
archoz és/vagy fejhez illeszkedő, plasztikus maszk készítése. (Tetszőleges anyagból, síklapok felhasználásával.)
A munka közben minden papír alapú segédeszköz megengedett (könyvek, saját vázlatok), mely inspirációként
vagy az ismeretek pontosítására szolgálhat. A pályamunkák szabadon választott technikával készülhetnek, illetve
a tárgyalkotás (agyag vagy gipsz kivételével), bármely egyéb alapanyag felhasználásával lehetséges.
A feladatok megoldására rendelkezésre álló idő: maximum 3 óra
A döntőben a kötelező és szabadon választott feladatokhoz az alapvető eszközöket és alapanyagokat a rendező
intézmény biztosítja (rajztábla, rajzlapok, kartonok, ragasztók, vízfesték, tempera, színes ceruzák, ecsetek, filctollak,
olló, fonalak, zsinórok, textilek, újságpapírok, színes papírok, pauszpapír), de a tanulók saját hozott alapanyagokkal,
eszközökkel is dolgozhatnak.
Értékelés a döntőn: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik a versenyzők
teljesítményét. A versenybizottság elnöke és a tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a kötelező és
a szabadon választott feladatokra. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok által feladatonként
adott pontok összege, ami legfeljebb 120 pont.
Értékelési szempontok:
A szabadon választott feladatnál a feldolgozott korszak vagy stílus ismerete, találékony, ötletes közvetítése
az elképzelt új helyzet ábrázolásával. A választott illusztrációs technika korosztálynak megfelelő alkalmazási
színvonala, a munka mívessége, egyedisége.
A kötelező feladatok esetében az adott feladat feldolgozásának gondolati és technikai színvonala, esztétikai
igényessége.
Eredményhirdetés: 2017. május 20.
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A verseny díjai: a versenybizottság korcsoportonként I. II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.
A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény
gondoskodik.
Az országos döntőn nevezési díj, regisztrációs díj nincs!
A pályamunkákat a szervező intézmény archiválja, a digitális fotóanyagot a résztvevő iskolák számára a versenyt
követően megküldi. A döntőben készült eredeti pályamunkák időpont egyeztetés után, de legkésőbb 2017.
június 15-éig elvihetők.

V. ORSZÁGOS FÉM- ÉS ZOMÁNCMŰVES VERSENY
A verseny időpontja: 2017. május 26–27.
Rendező: SZÍN-VONAL Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 200623
8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.
Telefon: 06 (30) 939-7462
E-mail: vpm@vpm.hu
A verseny célja: Az alapfokú művészeti iskolák képző- és iparművészeti ágán tanuló diákok fém- és zománcműves
tudásának megismerése, a tanulók tárgytervező, kivitelező, eszközhasználó képességeinek, esztétikai
igényességének, kreativitásának értékelése.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogató, területi válogató (elődöntő), országos döntő. Az elődöntő pályázati, a döntő
helyszíni gyakorlati verseny.
Korcsoportok:
I. korcsoport: 2008. május 31. és 2006. június 1-je között,
II. korcsoport: 2006. május 31. és 2004. június 1-je között,
III. korcsoport: 2004. május 31. és 2002. június 1-je között,
IV. korosztály: 2002. május 31. és 1998. június 1-je között,
V. korcsoport: 1998. május 31. és 1993. június 1-je között született tanulók.
A nevezés feltételei:
Az intézmények az elődöntőbe maximum 20 db pályamunkát küldhetnek. A nevezések korcsoportonkénti
megoszlása kötetlen.
Egy tanuló csak egy pályamunkával nevezhet.
TERÜLETI VÁLOGATÓ (ELŐDÖNTŐ)
A pályamunka tartalmi követelményei:
A pályamunka témája szabadon választott. A szabadon választott fém és zománcműves műfajban készített alkotás
tükrözze a tanuló korosztályának, a tantervi követelménynek megfelelő vizuális ismereteit, plasztikai, technikai
felkészültségét és egyéni hangvételét.
A pályamunkák formai követelményei:
A tanulók által készített pályamunkákról több nézetben készült fotódokumentációt (melyek lehetnek jó minőségű
printek is, minimum 15 × 21 cm) és a pályamunka leírását kell elkészíteni. A fotók és a pályamunka leírás maximális
mérete: A/4-es.
A pályamunka leírás tartalmazza:
1. a pályamunkához felhasznált anyagokat,
2. elkészítés technikáját,
3. a témaválasztás vagy gondolati háttér rövid ismertetését.
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A pályamunka digitális adathordozón nem küldhető be.
A pályamunka beküldésének módja:
A pályázati anyag tartalmazza:
1. a jeligével és korcsoport számmal ellátott pályamunka fotóját és leírását,
(A pályamunkát ábrázoló fotók és leírás hátoldalára csak a jeligét és a korcsoport számát szabad felírni!),
2. azonos jeligéjű zárt borítékban a pályamű készítőjének nevezési lapját,
3. több pályamunka egy nagy borítékban küldése esetén tartalomjegyzéket
(alkotások jeligéi a tanuló korcsoportjával együtt).
Figyelem! A tanuló neve nem szerepelhet sem a tartalomjegyzéken, sem a pályamunkán, sem a csomagoláson.
A pályamunkák postára adási határideje: 2017. március 31.
A versenybizottság csak a beküldési határidőig feladott pályamunkákat értékeli.
A pályamunkákat kizárólag postai úton lehet megküldeni a rendező intézmény részére, az elektronikusan beküldött
pályamunkákat a versenybizottság nem értékeli.
Értékelés az elődöntőn: A versenybizottság két tagja egymástól függetlenül, egyénileg értékelik a versenyzők
teljesítményét. A versenybizottság elnöke és a tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a pályamunkákra.
A versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok által adott pontok összege, ami legfeljebb 40 pont.
Az értékelés szempontja: A választott tevékenység tantervi követelményeinek megfelelő ismeretek alkalmazásának
színvonala, a munka mívessége, eredetisége.
A döntőbe jutó versenyzők számát a versenybizottság határozza meg.
A rendező iskola a pályamunkák értékelése után a döntőbe jutókról, a döntő programjáról 2017. április 26-áig
elektronikus levélben értesítést küld a nevező iskoláknak.
DÖNTŐ
Versenyfeladatok:
Szabadon választott feladat: az alábbi tárgykörök valamelyikére szabadon választott technikával tervezés,
illetve tárgyalkotás hozott alapanyagokból. A választott tárgykör térjen el a beküldött pályamunka témájától és
technikájától.
Választható témakörök, tárgykörök:
1. A pályázó által választott személy számára tervezett és kivitelezett ékszer, ékszerkollekció, 2. Öltözék-kiegészítő
(pl. övlemez, táskadísz),
3. Szabad térben vagy épületen alkalmazott funkcionális tárgy (pl. házszámtábla, cégér, kopogtató, információs
tábla).
A feladat megoldására adott idő: 5 óra
Kötelező feladat:
Mind az öt korcsoport esetében a fém- és zománcműves alkotások inspirációs forrása a természet világa. A konkrét
témaköröket a versenybizottság a döntőben, a feladat megkezdése előtt ismerteti és képanyaggal segíti.
Fontos szempont, hogy a kialakított témafeldolgozás és technikai megoldás, lehetőleg térjen el a beküldött
pályamunka és a szabadon választott feladat anyagától.
Belső térbe (pl. közösségi térbe, saját szobába) tervezett fém- és zománcműves alkotások (kép vagy tárgy) készítése.
I. korcsoport:
Egy zománcfestészeti eljárással (ipari zománccal vaslemezre) festett kép.
II. korcsoport:
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Egy zománcfestészeti eljárással (transzparens és színes fedőzománccal vörösrézlemezre) festett kép.
III. korcsoport:
Egy zománcfestészeti eljárással készített 1-3 darabból álló képsorozat.
IV. korcsoport:
Borda vagy rekesz zománccal díszített tárgy (pl. tükörkeret).
V. korcsoport:
Sziluett zománccal vagy azsúr technika alkalmazásával díszített tárgy (pl. dobozfedél).
A feladat megoldására adott idő: 5 óra.
A versenyzők a feladat megoldása során saját anyagaikat és eszközeiket használják. A zománcozáshoz
az égetőkemencét a rendező intézmény biztosítja, de lehetőség van arra is, hogy a döntőbe kerülő intézmények
a saját hordozható, kisméretű kemencéiket használják. Az egyes képlemezek maximális mérete: 14 × 20 centiméter.
Értékelés a döntőn: A versenybizottság elnöke és két tagja egymástól függetlenül, egyénileg értékelik a versenyzők
teljesítményét. A versenybizottság elnöke és a tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a kötelező és
szabadon választott feladatokra. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottság által feladatonként adott
pontok összege, ami legfeljebb 120 pont.
Az értékelés szempontjai: A versenyző tárgytervező és tárgyalkotó ismerete, készsége, kreativitása. A tanuló által
választott, illetve a kötelező feladat igényes tárgyiasult formában történő megoldása.
A verseny helyezései, díjai: A versenybizottság minden kategóriában, korcsoportonként I., II., III. helyezést és
különdíjat adhat ki.
Az eredményhirdetés ideje: 2017. május 27.
A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény
gondoskodik.
Az országos döntőn nevezési díj, regisztrációs díj nincs!

VI. ORSZÁGOS KLASSZIKUS BALETTVERSENY
A verseny időpontja: 2017. május 27–28.
Rendező: Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 039785
1153 Budapest, Bocskai utca 70–78.
Telefon: 06 (1) 271-0842, fax: 06 (1) 414-0232
E-mail: info@hubayzeneiskola.hu
Honlap: www.hubayzeneiskola.hu
A verseny célja: A balett tanszakos növendékek tudásszintjének felmérése, értékelése, szakmai fórum teremtése.
Tehetségkutatás.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos döntő.
Nevezés feltételei: A versenyre nevezhet minden balett tanszakos növendék, aki alapfokú művészeti iskola 1–6.
valamint továbbképző évfolyamaira jár.
A versenyen nem vehetnek részt azok a tanulók, akik a Magyar Táncművészeti Főiskola vagy Táncművészeti
szakközépiskola tanulói.
Egy iskola maximum 5 nevezést adhat be.
A nevező iskola döntése, hogy korcsoportonként melyik kategóriába nevezi a versenyzőket.
Egy tanuló maximum 2 produkcióban nevezhető!
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Korcsoportok:
I. korcsoport: 2005. június 1-jén, illetve után,
II. korcsoport: 2002. június 1. és 2005. május 31. között,
III. korcsoport: 1998. június 1. és 2002. május 31. között született tanulók
A verseny kategóriái:
A) Egyéni
B) Duett
C) Csoportos (maximum 6 fő)
A verseny követelményei:
A csoportos kategóriában a csoportlétszám maximum 6 fő lehet.
A nevező intézmény kérésére a verseny kötelező (etűd) anyaga 2016. november 16-tól letölthető a rendező iskola
honlapjáról, ill. kérésre az iskola megküldi DVD-n.
A kötelező anyagot balett dresszben kell bemutatni.
A verseny szabadon választott műsorához használt zenei anyaggal kapcsolatos szerzői jogi cselekmények tisztázása
a nevező intézmény feladata.
A versenyen használt zenei anyagot versenyszámonként, pen-drive-ra írva, pontos kísérő listával, a verseny előtt le
kell adni. (Az adathordozót a verseny végén az iskolák visszakapják.)
A verseny során egyedi vagy speciális fénytechnika nem vehető igénybe. Minden versenyszám azonos színpadi
megvilágításban (munkafény) mutatható be.
A verseny anyaga: Egy kötelező etűd és egy szabadon választott koreográfia.
1. Egy kötelező etűd: a korcsoport követelmény szintjének megfelelően az előírt tananyag felhasználásával.
Műsoridő maximum 2 perc.
2. Egy szabadon választott koreográfia, amely az alapfokú művészetoktatás követelményeiben és tantervi
programjában meghatározottak figyelembevételével a klasszikus balett és modern tánc tanult elemeit használja fel.
A szabadon választott koreográfiára műsorideje kategóriánként:
A) Egyéni kategória
A műsoridő maximum 3 perc.
B) Duett kategória
A műsoridő maximum 4 perc.
C) Csoport kategória
A műsoridő maximum 5 perc.
Értékelés: A versenybizottság elnöke és két tagja egymástól függetlenül, egyénileg értékelik (az értékelőlapon
meghatározott szempontok alapján) a versenyzők teljesítményét. A versenybizottság elnöke és a tagjai külön-külön
legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a kötelező etűd és szabadon választott koreográfiára. A versenyzők végső
pontszáma a versenybizottság által feladatonként adott pontok összege, ami legfeljebb 120 pont.
A verseny díjai: A versenybizottság minden kategóriában korcsoportonként I., II. és III. helyezést és különdíjakat
adhat ki.
A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény
gondoskodik.
Az országos döntőn nevezési díj, regisztrációs díj nincs!
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A nevezés módja:
A nevezési lap a rendező iskola honlapjáról www.hubayzeneiskola.hu letölthető és a rendező iskola nevére és
címére kell eljuttatni postai és elektronikus úton.
Az országos döntő nevezési határideje 2017. március 31.
Kérjük a nevezési határidő pontos betartását!

Versenyek a művészeti szakképzést folytató szakközépiskolák, szakgimnáziumok részére
A művészeti szakképzést folytató szakközépiskolák (szakgimnáziumok) tanulói számára meghirdetett versenyen
csak az intézményekkel tanulói jogviszonyban álló növendékek vehetnek részt.
A meghirdetett versenyen nem vehet részt az a tanuló, aki ugyanazon a szakon művészeti felsőoktatási intézmény
hallgatója.
Kizárható a versenyből az a versenyző, aki a nevezési feltételeknek nem tett eleget, nem valós adatokat közölt, nem
megengedett segédeszközt használ.
A versenykiírásban meghatározott időkeretet nem lehet túllépni.
A versenyző kötelező és szabadon választott műveinek eredeti kottáit a verseny helyszínén regisztráláskor be kell
mutatni.

XVI. ORSZÁGOS HEGEDŰVERSENY Varga Tibor emlékére
A verseny időpontja: 2016. december 9–11.
Rendező: Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és
Kollégium
OM azonosító: 030724
9022 Győr, Rákóczi Ferenc u. 57.
Tel/fax: 06 (96) 329-742
E-mail: info@gyorikonzi.hu
Honlap: www.gyorikonzi.hu
A verseny célja: A hegedű tanszak pedagógiai eredményeinek bemutatása, tehetségkutatás.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos forduló.
Az országos fordulót elődöntő-döntő formában rendezzük meg.
Korcsoportok:
I. korcsoport: 9. és 10. évfolyam és a szakképző 1/13. évfolyam,
II. korcsoport: 11. évfolyam és a szakképző 2/14. évfolyam, (két éves szakképzés esetén 1/13. évfolyam),
III. korcsoport: 12. és 13. évfolyam és a szakképző 3/15. évfolyam (két éves szakképző esetén 2/14. évfolyam) tanulói.
A verseny követelményei:
A műveket kotta nélkül kell előadni! A kiírt versenyanyagtól eltérni nem lehet.
A kötelező és szabadon választott jogtiszta művek eredeti kottáit a verseny helyszínén regisztráláskor) be kell
mutatni.
A verseny anyaga: Kötelezően és szabadon választott művek.
I. korcsoport:
Elődöntő:
Kötelezően választható művek:
Egy etűd az alábbiak közül:
J. Dont 24 előkészítő gyakorlat (op. 37) no. 14. (detaché) vagy
no. 20 vagy J. F. Mazas 53. etűd
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Egy tétel az alábbiak közül:
W. A. Mozart: E-dúr adagio (K 261) vagy
W. A. Mozart: D-dúr hegedűverseny (K 211) II. tétel vagy
J. Haydn: C-dúr hegedűverseny, II. tétel vagy
J. Haydn: G-dúr hegedűverseny, II. tétel.
Szabadon választott mű: Egy virtuóz jellegű előadási darab.
A teljes műsoridő maximum 15 perc.
Döntő:
Kötelező mű:
G. F. Händel: D-dúr szonáta, I–II. tétel vagy
G. F. Händel: g-moll szonáta, I–II. tétel vagy
G. F. Händel: F-dúr szonát, I–II. tétel.
Szabadon választott mű: Egy 19–20. századi versenymű saroktétele.
A teljes műsoridő maximum 15 perc.
II. korcsoport:
Elődöntő:
Kötelezően választható művek:
Egy etűd az alábbiak közül:
P. Rode: 24 caprice–ból, az 1. vagy 15. vagy 17.
Az alábbi előadási darabok egyike:
J. Svendsen: G-dúr Románc op. 26 vagy
L. van Beethoven: F-dúr románc op. 50 vagy
L. van Beethoven: G-dúr románc op. 40 vagy
P. Sarasate: Andalúziai románc
Hubay Jenő: Románc op. 25.
Szabadon választott mű: Egy virtuóz jellegű előadási darab.
A teljes műsoridő maximum 15 perc.
Döntő:
Kötelezően választható művek:
Egy mű az alábbiak közül:
Tóth Péter: Scherzo (Kontrapunkt Kiadó) vagy
Balassa Sándor: János-napi muzsika I–II. tétel, (SOLO MUSIC Zeneműkiadó) vagy
Balassa Sándor: János-napi muzsika III–IV. tétel vagy
Szabó Ferenc: II. szólószonáta II–III. tétel
Szabadon választott: Egy 19–20. századi versenymű saroktétele.
A teljes műsoridő maximum 15 perc.
III. korcsoport:
Elődöntő:
Kötelezően választható művek:
Egy etűd az alábbiak közül:
P. Rode: 24 caprice-ból a 4. vagy 21. vagy 24. vagy
P. Gavinies: VII. etűd
Az alábbi versenyművek egyikének I. tétele kadenciával:
W. A. Mozart: G-dúr hegedűverseny (K 216) vagy
W. A. Mozart: D-dúr hegedűverseny (K 218) vagy
W. A. Mozart: A-dúr hegedűverseny (K 219).
Döntő:
Kötelező művek:
Két tétel J. S. Bach partitái közül:
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E-dúr Prelúdium és Loure vagy
E-dúr Prelúdium és Gavotte vagy
h- moll Allemande és Double vagy
h- moll Boureé és Double vagy
d- moll Sarabande és Gigue
Szabadon választott: Egy 19–20. századi versenymű saroktétele.
A teljes műsoridő maximum 15 perc.
Értékelés: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik a versenyzők
teljesítményét. A versenybizottság elnöke és a tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a versenyzőknek
a kötelezően és szabadon választott művek bemutatására fordulónként. A versenyzők végső pontszáma
a versenybizottsági tagok által fordulónként adott pontok összege, ami legfeljebb 120 pont (első döntő: 3 × 20 pont,
döntő: 3 × 20 pont).
Értékelési szempontok: Zenei formálás, előadásmód, intonáció, ritmika, hangszín, egyéni hang, technikai biztonság.
A verseny díjai: a versenybizottság korcsoportonként I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki. A versenybizottság
a helyezéseket, díjakat nem köteles kiadni, a helyezéseket, díjakat megoszthatja több versenyző között.
A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény
gondoskodik.
Az országos fordulón nevezési díj, regisztrációs díj nincs!
A nevezés módja: Az országos forduló nevezési lapja a rendező iskola honlapjáról (www.gyorikonzi.hu) letölthető
2016. szeptember 19-től, amit kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni postai úton.
Az országos forduló nevezési határideje: 2016. október 22.
Kérjük a nevezési határidő pontos betartását!

VIII. Országos Kamarazene Verseny
A verseny időpontja: 2017. február 24–26.
Rendező: SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola
OM azonosító: 200423
6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 79–81.
Telefon/fax: 06 (62) 544-855
E-mail: iroda@konzi.u-szeged.hu
Honlap: www.konzi.u-szeged.hu
A verseny célja: A különböző zenei stílusok, előadási hagyományok megismerése a kamaramuzsikálás gyakorlatában.
Az együttmuzsikálás pedagógiai eredményeinek, művészi színvonalának bemutatása. Tehetségkutatás.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos döntő, amely egyfordulós.
Nevezési feltételek:
A versenyen zeneművészeti szakközépiskolásokból (szakgimnáziumok növendékeiből) alakult kamaraegyüttesek
vehetnek részt.
A csoportok létszáma: 2-8 fő, azonos hangszeres duók nem indulhatnak.
Egy tanuló összesen két kamaracsoportba nevezhető.
Egy intézmény maximum 5 kamaracsoportot nevezhet.
A verseny anyaga:
A verseny műsora szabadon választott művekből (vagy egy mű több tételéből) áll.
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A művek (egy választott mű esetén a tételek) karakterben eltérőek legyenek.
Kizárólag kamaraegyüttesre írt művekkel vagy kamaraegyüttesre készült átiratokkal lehet nevezni.
Javasoljuk a kortárs magyar művek megszólaltatását is.
A verseny követelményei:
A színpadra érkezés már behangolt hangszerrel történjék!
A műsoridőt be kell tartani!
A versenyműsor bemutatásához másolt kotta használható.
A szabadon választott jogvédett művek eredeti kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) be kell mutatni.
Kérjük a nevezési határidő pontos betartását!
Műsoridő:
Kamaracsoportonként a teljes műsoridő minimum 10 perc, maximum 15 perc.
Értékelés: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik (az értékelőlapon
meghatározott szempontok alapján) a versenyzők teljesítményét. A versenybizottság elnöke és a tagjai külön-külön
legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a versenyzőknek a szabadon választott művek bemutatására. A versenyzők végső
pontszáma a versenybizottsági tagok által adott pontok összege, ami legfeljebb 60 pont.
A verseny díjai: A versenybizottság I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.
A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény
gondoskodik.
Az országos döntőn nevezési díj, regisztrációs díj nincs!
A nevezés módja: Az országos döntő nevezési lapja a rendező iskola honlapjáról www.konzi.u-szeged.hu letölthető
2016. december 1-jétől, amit kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni postai úton.
Az országos döntő nevezési határideje: 2017. január 6.
Kérjük a nevezési határidő pontos betartását!

VI. ORSZÁGOS BRÁCSA- ÉS NAGYBŐGŐVERSENY
Lukács Pál és Montag Lajos emlékére
A verseny időpontja: 2017. március 2–4.
Rendező: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló
Szakközépiskola
OM azonosító: 035301
1065 Budapest, Nagymező utca 1.
Telefon: 06 (1) 321-7514; fax: 06 (1) 413-1549
E-mail: bbzsz@lisztakademia.hu
Honlap: www.konzi.hu
A verseny célja: A brácsa és a nagybőgő tanszak pedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos döntő.
A brácsaverseny kétfordulós formában kerül megrendezésre, a nagybőgőverseny egyfordulós.
A versenyen részt vehetnek a művészeti szakképzést folytató szakiskolák és szakközépiskolák tanulói, valamint
a vendégtanulóként vagy fakultatív tárgyként, kötelező hangszerként brácsát, nagybőgőt tanulók.
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BRÁCSAVERSENY Lukács Pál emlékére
Korcsoportok:
I. korcsoport: 9–11. évfolyam, valamint a szakképző 1/13 és a 2/14. évfolyam, (két éves szakképzés esetén
1/13. évfolyam),
II. korcsoport: 12–13. évfolyam, valamint a szakképző 3/15. évfolyam, (két éves szakképző esetén 2/14. évfolyam)
tanulói.
A verseny anyaga: Kötelező, kötelezően választható és szabadon választott művek.
A verseny követelményei:
A versenyen, a kortárs kompozíció kivételével, valamennyi művet kotta nélkül kell játszani!
I. korcsoport:
Első forduló:
1. Kötelezően választható etűd:
B. Campagnoli: 41 capricesből (op. 22.) no. 3. vagy 6. vagy 15.
2. Kötelezően választható művek:
2 különböző karakterű tánctétel J. S. Bach: I. II., III. csellószvitjéből vagy
a hegedű partitákból.
3. Egy szabadon választott előadási darab
Műsoridő maximum 20 perc.
Második forduló:
1. Egy koncert valamely saroktétele.
2. Egy virtuóz jellegű előadási darab.
3. Kötelező mű: Tornyai Péter: Voilà for Viola no. 4. 3. 2.
(A kotta júniustól az Oktatási Hivatal honlapjáról letölthető.)
Műsoridő az 1–2. pontban felsorolt műveknél maximum 20 perc.
II. korcsoport:
Első forduló:
1. Kötelezően választható etűd:
F. A. Hoffmeister: 12 etűdből a no. 5. vagy 6. vagy 10.
2. Kötelezően választható művek:
2 különböző karakterű tánctétel J. S. Bach: IV. V. VI. csellószvitjéből vagy
a hegedű partitákból.
3. Egy szabadon választott előadási darab.
Műsoridő maximum 25 perc.
Második forduló:
1. Egy koncert valamely saroktétele
2. Egy virtuóz jellegű előadási darab
3. Kötelező mű: Tornyai Péter: Voilà for Viola No. 1. 6. 5.
(A kotta júniustól az Oktatási Hivatal honlapjáról letölthető.)
Műsoridő az 1–2. pontban felsorolt műveknél maximum 25 perc.
Értékelés az országos fordulón:
A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik a versenyzők teljesítményét.
A versenybizottság elnöke és a tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a versenyzőknek a kötelező
és szabadon választott művek bemutatására fordulónként. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottság által
fordulónként (2 × 60 pont) adott pontok összege, ami legfeljebb 120 pont.
Az értékelési szempontok: Kottahűség, biztonság, ritmus, tempótartás, hangszerkezelés, hangszín, zenei formálás.
A verseny díjai: A versenybizottság I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.
A Bartók Emlékház az első helyezettek közül a legkiválóbbnak különdíjként egy bemutatkozó koncertet ajánlott fel.
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A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény
gondoskodik.
Az országos fordulón nevezési díj, regisztrációs díj nincs!
A nevezés módja: A nevezési lapot a rendező iskola igazgatójának címére kell küldeni.
A nevezési lap a rendező iskola honlapjáról www.konzi.hu 2017. január 15-étől letölthető.
Az országos forduló nevezési határideje: 2017. február 1.

NAGYBŐGŐVERSENY Montag Lajos emlékére
I. korcsoport: 9–10. évfolyam, valamint a szakképző 1/13 és a 2/14. évfolyam, (két éves szakképzés esetén
1/13. évfolyam),
II. korcsoport: 11–13. évfolyam, valamint a szakképző 3/15. évfolyam, (két éves szakképző esetén 2/14. évfolyam)
tanulói.
A verseny anyaga: Kötelező, kötelezően választható és szabadon választott művek.
A verseny követelményei:
A két szabadon választott mű (3., 4) különböző stílusú legyen!
A koncerteket és az előadási darabokat (3., 4.) kotta nélkül kell előadni!
A zenekari szólamrészleteket (2.) zongorakíséret nélkül kell eljátszani!
I. korcsoport:
1. Kötelező mű:
Montag Lajos: B-dúr etűd
(Nagybőgőiskola I. füzet 99. oldal 16. szám)
2. Kötelezően választható mű:
Egy zenekari szólamrészlet az alábbiak közül:
Goldmark Károly: Falusi lakodalom
(Montag Lajos: Nagybőgőiskola I. füzet 101. oldal)
J. S. Bach: 3. D-dúr szvit – Overture
(Montag Lajos: Nagybőgőiskola II. füzet 31. oldal)
W. A. Mozart: Egy kis éji zene
(Montag Lajos: Nagybőgőiskola III/A füzet., 111. oldal)
Két szabadon választott mű:
3. Egy lassú tétel vagy egy lassú előadási darab.
4. Egy gyors tétel vagy egy gyors előadási darab.
Műsoridő maximum 20 perc.
II. korcsoport:
1. Kötelező mű:
Montag Lajos: B-dúr etűd (Allegretto)
(Nagybőgőiskola IV. füzet 26. olal.)
2. Kötelezően választható mű:
Egy zenekari szólamrészlet az alábbiak közül:
G. Verdi: Rigoletto – szóló
(Montag Lajos: Nagybőgőiskola IV. füzet, 53–55. oldal)
G. Verdi: Otello – szóló
(Montag Lajos: Nagybőgőiskola IV. füzet 42–43. oldal)
L. van Beethoven: IX. szimfónia- recitativo
(Montag Lajos: Nagybőgőiskola III/C. füzet 58–62. oldal)
Két szabadon választott mű:
3. Egy lassú tétel vagy egy lassú előadási darab.
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4. Egy eredeti nagybőgőverseny gyors tétele.
Műsoridő maximum 25 perc.
Értékelés: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik a versenyzők
teljesítményét. A versenybizottság elnöke és a tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a versenyzőknek
a kötelező és szabadon választott művek bemutatására. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok
által adott pontok összege, ami legfeljebb 60 pont.
Az értékelési szempontok: Kottahűség, biztonság, ritmus, tempótartás, hangszerkezelés, hangszín, zenei formálás.
A verseny díjai: A versenybizottság I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.
A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény
gondoskodik.
Az országos döntőn nevezési díj, regisztrációs díj nincs!
A nevezés módja: A nevezési lapot a rendező iskola igazgatójának címére kell küldeni.
A nevezési lap a rendező iskola honlapjáról www.konzi.hu 2017. január 15-étől letölthető.
Az országos döntő nevezési határideje: 2017. február 1.

XIII. ORSZÁGOS KODÁLY ZOLTÁN SZOLFÉZS-, PÁROSÉNEK- ÉS NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY
A verseny időpontja: 2017. március 16–18.
Rendező: Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 031231
4024 Debrecen, Vár u. 1.
Telefon/fax: 06 52 412 290
E-mail: szakkozepiskola@debrecenizenede.hu
Honlap: www.debrecenizenede.hu
A verseny célja: A középfokú szolfézstanítás eredményeinek bemutatása – Kodály Zoltán zenepedagógiai célkitűzései
alapján. A tanulók szaktárgyi felkészültségének mérése, továbbképzési alkalom biztosítása a szolfézstanároknak.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos döntő.
A nevezés feltételei, ajánlások:
A versenyen részt vehetnek a zeneművészeti szakgimnáziumokkal a 2016/2017. tanévben bármely szakon tanulói
jogviszonyban álló tanulók.
A párosének- és népdaléneklési versenyen csak a szolfézsversenyre is benevezett tanulók vehetnek részt.
A párosénekversenyen a duett egyik tagja lehet olyan tanuló is, aki nem indul a szolfézsversenyen.
Kérjük az intézményeket, hogy lehetőség szerint minden korcsoportban indítsanak versenyzőt!
Ajánljuk, hogy minden versenyző legalább az egyik további versenyrészre (párosének- ill. népdaléneklési verseny)
is jelentkezzen!
Korcsoportok:
I. korcsoport: 9. évfolyam,
II. korcsoport: 10 évfolyam, szakképző 1/13. évfolyam,
III. korcsoport: 11. évfolyam, szakképző 2/14. (a két éves szakképzés esetén 1/13.) évfolyam,
IV. korcsoport: 12. és 13. évfolyam, szakképző 3/15. (a két éves szakképzés esetén 2/14.) évfolyam tanulói.
A verseny követelményei:
A magas szintű zenei írás-olvasási készség, melodikus és harmonikus hallás, zeneelméleti felkészültség bemutatása,
élményszerű népdaléneklés és egymásra figyelő társas éneklés.
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SZOLFÉZSVERSENY
A szolfézsverseny írásbeli és szóbeli fordulóból áll.
A verseny anyaga:
A feladatok típus szerint megegyeznek a korábbi szolfézsversenyek feladataival.
A negyedik korcsoport elemzési feladata az elméleti felkészültség gyakorlati alkalmazásának képességét teszi
próbára.
Írásbeli feladatok:
Hallás utáni lejegyzés
1. feladat:
Különböző stíluskörökből választott zeneműrészlet lejegyzése. A zenei részlet a bemutatást követően nyolcszor
hangzik el zongorán.
I. korcsoport:
Bécsi klasszikus zeneműrészlet, maximum 12 ütem.
Csak a legmagasabb és legmélyebb szólamot kell leírni, de diktálásnál a teljes zenei anyag elhangzik. Moduláció
előfordulhat.
II. korcsoport:
Kétszólamú imitációs szerkesztésű reneszánsz vagy barokk részlet.
A 3. szólam belépése már nem szerepel a diktálásban.
III. korcsoport:
Romantikus zeneműrészlet két szélső szólamának lejegyzése.
IV. korcsoport:
Bécsi klasszikus vagy korai romantikus zenei részlet szélső szólamainak lejegyzése, valamint hangnemi és harmóniai
elemzése. A diktált anyag modulációt is tartalmazhat.
2. feladat:
XX. századi zenemű egyszólamú részletének lejegyzése. A műrészlet a bemutatást követően nyolcszor hangzik el
zongorán.
3. feladat:
Magyar népdal lejegyzése
Egy magyar népdal dallamának és szövegének lejegyzése énekes hangfelvételről vagy egyszólamú népi dallam
lejegyzése hangszeres felvételről. A bemutatást követően hatszor hangzik el.
Az írásbeli feladatokat a versenybizottság tagjai javítják és értékelik.
Szóbeli feladatok:
Lapról éneklés
1. feladat:
Mind a négy korcsoportban egy magyar népdal éneklése egy versszakkal, mely másfél perc átnézési idő után
azonnal szöveggel történik. A népdal g’-re lejegyzett, mindenki a saját hangfekvésének megfelelően énekelje!
Kívánalom az átélt, stílusos előadás.
A IV. korcsoportban a népdal elemzésével kapcsolatos kérdéseket tehet fel a versenybizottság.
2. feladat:
Kortárs magyar szerzőtől származó egyszólamú vokális részlet megszólaltatása másfél perc átnézési idő után.
A részlet mérsékelt tempójú, középregiszterben lejegyzett.
Előadása tetszőleges hangzóval történhet.
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3. feladat
(csak a IV. korcsoport részére):
A versenybizottság által kijelölt bécsi klasszikus vagy korai romantikus zenei részlet, ill. rövid zenemű (ária, dal)
hangnemi, harmóniai, formai elemzése.
A versenyző a dallamot muzikális megformálással elénekeli (lehetőleg saját zongorakísérettel), majd elemzéssel
alátámasztva indokolja előadását. Az elemzésre kapott idő a bemutatás után 5 perc.
A versenybizottság az elemzéssel kapcsolatban kérdéseket tehet fel.
A versenyző felkészülési ideje 8 perc. A felkészülés tanári felügyelet mellett, külön teremben történik, melyhez zongora
használható.
Megjegyzés: valamennyi feladattípusban a nehézségi fok korcsoportonként emelkedik.
PÁROSÉNEKLÉSI VERSENY
Korcsoporttól függetlenül egy csoportban versenyeznek a növendékek.
A versenyzők hangfaj szerint tetszőleges összeállításban, korcsoporttól függetlenül nevezhetnek.
A verseny feladatai:
1. feladat:
Két különböző stíluskörből származó, összesen 5-6 perc időtartamú szabadon választott műsor éneklése
(a cappella).
2. feladat:
A versenybizottság által kijelölt (a hozott anyagnak megfelelő felállású), a 16–17. század vokális irodalmából
választott zenemű élményszerű előadása 7 perc felkészülési idő után.
A nevezési lapon kérjük feltüntetni a résztvevő párosok hangfaj szerinti összeállítását.
NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY
Korcsoporttól függetlenül egy csoportban versenyeznek a növendékek.
Minden versenyző három népdalt énekel. A több versszakos népdalokat elegendő három versszakkal előadni.
Kötelező versenyanyag:
10 magyar népdal, melyeket a versenybizottság jelöl ki.
A kottaanyag az Oktatási Hivatal honlapján, az adafor tárhelyen lesz elérhető 2016. november 30-ától.
A versenyző a kötelező anyagból két népdalt énekel. Egyet tetszése szerint választ, a másikat a versenybizottság kéri.
Szabadon választott versenyanyag:
10 magyar népdal, melyeket a versenyzőnek lekottázva kell a zsűrinek átadnia. A leadott lista alapján
a versenybizottság egy népdal éneklését kéri.
ÉRTÉKELÉS
Szolfézsverseny, írásbeli versenyrész
Értékelési szempontok: valamennyi korcsoportban a zeneműrészletek dallami, ritmikai, metrikai elemeinek
lejegyzésbeli pontossága és teljessége; a népzenei lejegyzések zenei és szövegi pontossága; a IV. korcsoport
1. feladatában a hangnemi és harmonikus elemzés szakszerűsége és részletezettsége. Az értékelés szempontja
továbbá a helyes, rendezett kottakép.
Az írásbeli versenyrész három feladatára minden versenyző maximum 10–10 pontot (összesen 30 pontot) kaphat.
A versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok által adott pontok összege, legfeljebb 150 pont.
Szolfézsverseny, szóbeli versenyrész
Értékelési szempontok: a műzenei részletek és népdalok énekes megszólaltatásának stílushűsége és pontossága,
helyesen tagolt, muzikális előadása.
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A versenybizottság elnöke és a tagjai külön-külön legfeljebb 10–10 pontot adhatnak a versenyzőknek feladatonként
(ez a két feladatnál maximum 20, IV. korcsoport három feladatánál 30 pont). A versenyzők végső pontszáma
a versenybizottság által adott pontok összege, ami I–III. korcsoportnál legfeljebb 100, a IV. korcsoportnál legfeljebb
150 pont.
Pároséneklési verseny
A versenybizottság nem az egyéneket, hanem a közös előadást minősíti. Követelmény a szöveghű, élményt adó
énekes kamarazenélés.
A versenyrész két feladatát a versenybizottság minden tagja, egymástól függetlenül maximum 20 ponttal
értékelheti. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottság által adott pontok összege, legfeljebb 100 pont.
Népdaléneklési verseny
Elsődleges értékelési szempont a stílusos előadás és a helyes szövegmondás. A versenyrész három elénekelt
népdalát a versenybizottság minden tagja, egymástól függetlenül maximum 20 ponttal értékelheti. A versenyzők
végső pontszáma a versenybizottság által adott pontok összege, legfeljebb 100 pont.
A verseny díjai: A versenybizottság a szolfézsversenyen korcsoportonként I., II. és III. helyezést, a párosének versenyen
és a népdaléneklési versenyen I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki. A versenybizottság megoszthat
és visszatarthat díjakat, ill. helyezéseket.
A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény
gondoskodik.
Az országos döntőn nevezési díj, regisztrációs díj nincs!
A nevezés módja: A nevezési lapok letölthetőek a rendező iskola honlapjáról www.debrecenizenede.hu 2016.
december 15-étől, melyeket kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni postai úton.
Az országos döntő nevezési határideje: 2017. február 1.
Kérjük a nevezési határidő pontos betartását!

VII. ORSZÁGOS ZENESZERZÉS-VERSENY Bartók Béla emlékére
A verseny ideje: 2017. március 24.
Rendező: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló
Szakközépiskola
OM azonosító: 035301
1065 Budapest, Nagymező utca 1.
Telefon: 06 (1) 321-7514; fax: 06 (1) 413-1549
E-mail: bbzsz@lisztakademia.hu
Honlap: www.konzi.hu
A verseny célja: A jövő zeneszerzőinek, az új magyar zenei nyelvezet majdani alkotóinak lehetőség biztosítása
tudásuk, tehetségük bemutatására.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai verseny, elődöntő (pályázat), döntő (a pályamű bemutatása).
Nevezési feltételek: A versenyre pályázhat az ország valamennyi zeneművészeti szakközépiskolai (szakgimnáziumi)
tanulója.
Elsősorban a zeneszerzés tanszak növendékeinek munkáit várjuk, de más tanszak tanulói is részt vehetnek eredeti
kompozíciókkal.
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A verseny kategóriái:
A) a zeneszerzés tanszakról kompozíciók
B) más zenei tanszakról kompozíciók
Korcsoportok:
A verseny sajátos jellege miatt nincsenek külön korcsoportok.
ELŐDÖNTŐ
(pályázat)
A verseny anyaga: Egy kompozíció.
A mű lehet: szóló, duó, trió, kvartett vagy kvintett – a zeneművészeti szakközépiskolában, szakgimnáziumban
oktatott hangszerre vagy hangszerekre, ezek bármilyen összeállítására; vagy énekhangra bármilyen kísérettel (dal)
vagy maximum ötszólamú kórusmű.
Stílusgyakorlattal pályázni nem lehet.
A versenydarab időtartama: minimum 5 perc, maximum 12 perc lehet.
A pályaművek beadásának módjai (tanulónként):
Egy nagy borítékban kérjük elhelyezni a következőket:
1. Három példányban a jeligével és a kategória betűjelével ellátott pályaművet.
2. Azonos jeligével megjelölt zárt borítékban a pályázó nevezési lapját.
A nevezési lap az iskola honlapjáról www.konzi.hu 2017. január 16-ától letölthető.
A nagy borítékot kérjük leadni vagy megküldeni az Oktatási Hivatalba.
Cím: Oktatási Hivatal ÉVO
1363 Budapest, Pf. 84
A borítékra kérjük ráírni: zeneszerzés-verseny pályaműve.
A pályaművek postára adásának határideje: 2017. február 3.
A versenybizottság a határidőig megküldött pályaműveket értékeli, a döntőbe jutók számát meghatározza.
A döntőbe jutott pályaművek jeligéit a versenyrendező iskola a honlapján 2017. március 3-áig közzéteszi a döntővel
kapcsolatos információkkal együtt.
DÖNTŐ
A pályaművek bemutatása 2017. március 24-én.
A művek élő előadásban, sorsolás alapján kialakított sorrendben hangzanak el.
A verseny helyszíne: a Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakközépiskola Ferencsik János
terme, az orgonás művek előadásánál a Gergely Ferenc terme.
A pályamű koncertszerű előadásáról a nevező iskola gondoskodik.
Értékelés: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik (az értékelőlapon
meghatározott szempontok alapján) a versenyzők teljesítményét. Egy-egy versenyző végső pontszáma a verseny
bizottság által adott pontok összege.
A verseny díjai: A versenybizottság kategóriánként I., II., III. helyezést és különdíjakat adhat ki.
A nevezés az országos döntőre elektronikus úton a www.konzi.hu honlapon történik. Ugyanitt olvashatók
a szervezéssel kapcsolatos információk is.
A verseny csak megfelelő számú nevezés (legalább 10 fő) esetén kerül megrendezésre.
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A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény
gondoskodik.
Az országos döntőn nevezési díj, regisztrációs díj nincs!

XIII. ORSZÁGOS STARKER JÁNOS GORDONKAVERSENY
A verseny időpontja: 2017. március 24–26.
A rendező: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú
Művészeti Iskola
OM azonosító: 200923
6000 Kecskemét, Dózsa György út 22.
Telefon: 06 (76) 508-821, 06 (76) 508-824, telefon/fax: 06 (76) 481-710
E-mail: titkarsag@kodaly-iskola.hu
Honlap: www.kodaly-iskola.hu
A verseny célja: A versenyzők tudásának, felkészültségének, az életkorának megfelelő előadóművészi képességének
értékelése, kiemelkedő teljesítményének bemutatása. A gordonka tanszak pedagógiai eredményeinek mérése.
Tehetséggondozás.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos döntő.
A döntő az I. korcsoport részére egyfordulós, a II–IV. korcsoport részére kieséses formában (elődöntő és döntő) kerül
megrendezésre.
Korcsoportok:
I. korcsoport: 9. évfolyam,
II. korcsoport: 10. évfolyam, valamint a szakképző 1/13. évfolyam,
III. korcsoport: 11. évfolyam, valamint a szakképző 2/14. (két éves szakképzés esetén 1/13.)
évfolyam,
IV. korcsoport: 12–13. évfolyam, valamint a szakképző 3/15. (két éves szakképzés esetén 2/14.) évfolyam tanulója.
A verseny követelményei:
Minden művet kotta nélkül kell előadni!
A versenyművek zenekari tutti részeit kérjük lerövidíteni!
A versenykiírásban meghatározott időkeretet nem lehet túllépni.
A zongorakísérőről a küldő iskola gondoskodik.
A kötelező és szabadon választott művek eredeti kottáit a verseny megkezdése előtt (regisztráláskor) kérjük
bemutatni.
A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott művek.
I. korcsoport: (egyfordulós verseny)
Egy etűd az alábbiak közül:
D. Popper: 10 Mittelschwere Etüden op.76. no.1. G-dúr vagy
A. Nölck: 14 Etüden no.1. G-dúr vagy no.5. C-dúr
Két tétel (lassú, gyors) egy A. Vivaldi vagy
egy B. Marcello vagy
egy W. de Fesch szonátából.
Szabadon választott műsor maximum10 percben.

2628

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 9. szám

II. korcsoport:
Elődöntő:
Egy etűd az alábbiak közül:
D. Popper: 10 Mittelschwere Etüden op.76. no.6.F-dúr vagy
A. Franchomme: 12 Etüden op.35. no.1. F-dúr vagy
F. Grützmacher: Etüden op.38. no.5. D-dúr.
Lassú és gyors tétel egy A. Vivaldi csellóversenyből.
Döntő:
Egy darab az alábbiak közül:
D. Popper: Chant du Soir vagy
R. Schumann: Abendlied op.85. no.12. (C. Davidov átirata, EN 892) vagy
J. Haydn: C-dúr Menüett (IMC, New York City)
(http://www.sheetmusicplus.com/title/minuet-from-sonata-in-c-major- hob-vi-no-6-sheet-music)
Szabadon választott műsor maximum 10 percben. A műsorban szerepeljen két Kodály Zoltán Epigramma.
III. korcsoport:
Elődöntő:
Egy etűd az alábbiak közül:
J. Merk: 20 Etüden no.11. c-moll vagy
D. Popper: 10 Mittelschwere Etüden op.76. no.8. A-dúr vagy
A. Nölck:14 Etüden no.11. fisz-moll
Egy darab az alábbiak közül:
C. Saint-Saens: Allegro appassionato (Durand ed. Musicales) vagy
F. Schubert-G. Cassado: Allegretto grazioso (Universal Edition ue.8286) vagy
D. Popper: D-dúr menüett
Döntő:
Egy kötelezően választott mű: D. Gabrielli: Ricercare
(Schott Musik International Mainz 43940, Cello Bibliothek)
Szabadon választott műsor maximum 12 percben, amelyben szerepeljen egy Kodály Zoltán-mű is.
IV. korcsoport:
Elődöntő:
Egy etűd az alábbiak közül:
D. Popper: Hohe Schule op.73. no.28. A-dúr vagy
J-L. Duport: 21 Etüden no.8. D-dúr vagy
S. Lee: 8 Etudes-Caprice op.105. no.8. d-moll (IMSLP)
Egy mű az alábbiak közül: Weiner Leó: Románc vagy
Kodály Zoltán: Adagio vagy
D. Sosztakovics: Adagio
Döntő:
Kötelezően választható művek:
Allemande és Courante tételek J. S. Bach: G-dúr, d-moll vagy C-dúr szvitjéből.
Egy szabadon választott versenymű gyors tétele.
Az országos versenyen részt vevő tanulók várható létszáma 40 fő.
Értékelés:
A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik a versenyzők teljesítményét.
A versenybizottság elnöke és a tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a versenyzőknek a kötelező
és szabadon választott művek bemutatására fordulónként (elődöntő, döntő). A versenyzők végső pontszáma
a versenybizottság által adott pontok összege, ami az I. korcsoportnál legfeljebb 60 pont, II–IV. korcsoportnál
legfeljebb (2 × 60 pont) 120 pont.
Az értékelési szempontok: Kottahűség, biztonság, ritmus, tempótartás, hangszerkezelés, hangszín, zenei formálás.
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A verseny díjai: A versenybizottság I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.
A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény
gondoskodik.
Az országos döntőn nevezési díj, regisztrációs díj nincs!
A nevezés módja: A nevezési lapokat a rendező iskola honlapjáról www.kodaly-iskola.hu letölthető 2017. január
5-étől, amit kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni postai úton.
Az országos döntő nevezési határideje: 2017. február 3.
Kérjük a nevezési határidő pontos betartását!

V. ORSZÁGOS CSEMBALÓ- ÉS BLOCKFLÖTEVERSENY
A verseny időpontja: 2017. március 30-ától április 1-jéig.
Rendező: Weiner Leó Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakközépiskola
OM azonosító: 035462
1112 Budapest, Neszmélyi u. 30.
Telefon/fax: 06 (1) 310-3815
E-mail: info@weinersuli.ujbuda.hu
Honlap: www.weinerleo.hu
A verseny helyszíne: Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola
1112 Budapest, Menyecske u. 2.
A verseny célja: A tanszakok pedagógiai eredményeinek mérése. A tehetséges növendékek bemutatkozási
lehetősége országos szinten.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos döntő.
A Csembalóverseny egyfordulós, a blockflöteverseny kétfordulós formában kerül megrendezésre.

CSEMBALÓVERSENY
A verseny időpontja: 2017. március 30.
A verseny formája: Egyfordulós, minden versenyző egyszer szerepel.
Nevezés feltételei: A versenyre a zeneművészeti szakközépiskolák (szakgimnáziumok) csembaló főtárgyas és
a hangszert melléktárgyként tanuló növendékek nevezhetők.
Korcsoportok:
I. korcsoport: 9–10. évfolyam, valamint a szakképző 1/13. évfolyam,
II. korcsoport: 11. évfolyam, valamint a szakképző 2/14. (két éves szakképzés esetén 1/13.) évfolyam,
III. korcsoport: 12–13. évfolyam, valamint a szakképző 3/15. (két éves szakképzés esetén 2/14.) évfolyam tanulója.
(Korcsoportjuknál magasabb szinten álló növendékek – előzetes kérés alapján –a magasabb korcsoport műsorával is
nevezhetnek)
A verseny anyaga: Két kötelezően és egy szabadon választott mű.
A verseny követelményei:
A szabadon választott mű stílusban, korszakban, karakterben és tempóban térjen el a kötelező művektől.
Az időhatárokon belüli ismétlésekről a versenyző dönt.
Kotta használata megengedett.
A versenyző kötelező és szabadon választott műsorának eredeti kottáit a verseny helyszínén a nevező intézménynek
be kell mutatnia.
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I. korcsoport:
Kötelezően választható művek:
1. J. S. Bach: egy Két- vagy Háromszólamú invenció.
(EMB6912, EMB6913)
2. Egy francia barokk rondó tétel.
Egy szabadon választott mű.
Teljes játékidő maximum 15 perc.
II. korcsoport:
Kötelezően választható művek:
1. J. S. Bach: egy Háromszólamú invenció
(EMB6913) vagy egy szvit tétel.
2. Egy virtuóz D. Scarlatti szonáta.
Egy szabadon választott mű.
Teljes játékidő maximum 15 perc.
III. korcsoport:
Kötelezően választható művek:
1. J. S. Bach: egy Prelúdium és fúga a Das Wohltemperiertes Klavier I. kötetéből,
vagy II. kötetéből.
2. Egy francia szerző szabad Prelude-je vagy
J. J. Froberger egy Tombeau vagy Lamento tétele.
Szabadon választott mű: egy kimondottan virtuóz szabadon választott mű a fent megadott kritériumoknak
megfelelően.
Teljes játékidő maximum 20 perc.
A rendező iskola által biztosított hangszerek: német és francia típusú kópia csembalók.
Értékelés az országos fordulón: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik
a versenyzők teljesítményét. A versenybizottság elnöke és a tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot
adhatnak a versenyzőknek a kötelezően és szabadon választott művek bemutatására. A versenyzők végső
pontszáma a versenybizottsági tagok által adott pontok összege, ami legfeljebb 60 pont.
Értékelési szempontok: Érthetően formált, stílusos, muzikális előadás, jó tempóérzék, helyes hangszerkezelés,
karakterek megmutatásának képessége, jó ízlés.
A verseny díjai: A versenybizottság korcsoportonként I. II. és III. helyezéseket és különdíjakat adhat ki.
A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény
gondoskodik.
Az országos döntőn nevezési díj, regisztrációs díj nincs!
A nevezés módja: A nevezési lap és a részvételi lap a rendező iskola honlapjáról www.weinerleo.hu letölthető 2017.
január 10-étől.
A nevezési lapot és a részvételi lapot a rendező címére kell elküldeni postai úton.
Az országos forduló nevezési határideje: 2017. február 3.

BLOCKFLÖTEVERSENY
A verseny időpontja: 2017. március 31. és 2017. április 1.
A verseny célja: A tanszakok pedagógiai eredményeinek mérése, valamint a tehetséges növendékek bemutatkozási
lehetősége országos szinten.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
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A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos döntő.
A döntő kétfordulós formában kerül megrendezésre. A versenyzők kétszer szerepelnek.
Korcsoportok:
I. korcsoport: 9–10. évfolyam, valamint a szakképző 1/13. évfolyam,
II. korcsoport: 11. évfolyam, valamint a szakképző 2/14. (két éves szakképzés esetén 1/13.) évfolyam,
III. korcsoport: 12–13. évfolyam, valamint a szakképző 3/15. (két éves szakképzés esetén 2/14.) évfolyam tanulója.
A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott művek.
A verseny követelménye:
A kötelező művet kotta nélkül kell játszani, a szabadon választott művek tetszés szerint, kottából vagy kotta nélkül
játszhatók.
A versenyző kötelező és szabadon választott műsorának jogtiszta kottáit a verseny helyszínén a nevező
intézménynek be kell mutatnia.
I. korcsoport:
Első forduló:
Kötelező mű: G. Ph. Telemann: I. fantázia (C-dúr)
(The Baroque Solo Book, DOLCE, DOL 111)
Szabadon választott mű vagy művek.
A teljes játékidő maximum 15 perc.
Második forduló
Kötelező mű: F. Brüggen: 4. Etűd
(5 Studies for fingercontrol – Treble recorder, Broekmans &Van Poppel B.V., BRP0712)
Szabadon választott mű vagy művek.
A teljes játékidő maximum 15 perc.
II. korcsoport:
Első forduló:
Kötelező mű: G. Ph. Telemann: III. Fantázia (d-moll)
(The Baroque Solo Book, DOLCE, DOL 111)
Szabadon választott mű vagy művek.
A teljes játékidő maximum 15 perc.
Második forduló:
Kötelező mű: Hans-M. Linde: Fantasien und Scherzi
(Schott, OFB46)
Szabadon választott mű vagy művek.
A teljes játékidő maximum 15 perc.
III. korcsoport:
Első forduló:
Kötelező mű: G. Ph. Telemann: X. fantázia (a-moll)
(The Baroque Solo Book, DOLCE, DOL 111)
Szabadon választott mű vagy művek.
A teljes játékidő maximum 15 perc.
Második forduló:
Kötelező mű: Kállay Gábor: Solo for Kati
(A kotta júniustól az Oktatási Hivatal honlapjáról letölthető.)
Szabadon választott mű vagy művek.
A teljes játékidő maximum 20 perc.

2632

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 9. szám

Értékelés: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik a versenyzők teljesítményét.
A versenybizottság elnöke és a tagjai külön-külön legfeljebb 20–20 pontot adhatnak a versenyzőknek a kötelezően
és szabadon választott művek bemutatására, ami fordulónként legfeljebb 60 pont. A versenyzők végső pontszáma
a versenybizottsági tagok által fordulónként adott pontok összege, legfeljebb 120 pont.
Értékelési szempontok: Muzikalitás, zenei gondolkodás, technika, intonáció, hangminőség, artikuláció, stílushűség,
előadási megoldások.
A verseny díjai: a versenybizottság minden korcsoportban I., II. és III. helyezéseket és különdíjakat adhat ki.
A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény
gondoskodik.
Az országos döntőn nevezési díj, regisztrációs díj nincs!
A nevezés módja: a nevezési lap és a részvételi lap a rendező iskola honlapjáról www.weinerleo.hu letölthető 2017.
január 10-től.
A nevezési lapot és a részvételi lapot a rendező címére kell elküldeni.
Az országos döntő nevezési határideje: 2017. február 3.

VII. ORSZÁGOS KLASSZIKUS BALETT- ÉS MODERN TÁNC VERSENY
A verseny időpontja: 2017. március 11–12.
Rendező: Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános iskola, Szakközépiskola és kollégium
OM azonosító: 030725
9023 Győr, Szabolcska Mihály utca 5–6.
Telefon: 36 (96) 513-600; 06 (20) 369-7536, fax: 06 (96) 513-590
E-mail: info@tanceskepzo.hu
info2@tanceskepzo.hu
gytkasz-gyor@gytaksz-gyor.sulinet.hu
honlap: www.tanceskepzo.hu
A verseny célja: A művészeti szakközépiskolák (szakgimnáziumok) táncművészeti tagozatán tanulók szakmai
tudásának, tánctechnikai felkészültségének, előadói képességének- életkoruknak megfelelő – felmérése, értékelése.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogató és országos döntő.
Kategóriák:
A) Klasszikus balett
a) szóló forma
B) Modern tánc
a) szóló forma
b) duett forma
Korcsoportok:
I. korcsoport: 9. évfolyam,
II. korcsoport: 10. évfolyam,
III. korcsoport: 11. évfolyam,
IV. korcsoport: 12. és a 13. évfolyam tanulói.
Felső korhatár a verseny utolsó napjáig be nem töltött 20 év.
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A nevezés feltételei:
A versenyen nem vehetnek részt azok a tanulók, akik a Magyar Táncművészeti Főiskola tanulói, valamint akik nem
az iskolarendszerű képzésben vesznek részt.
Az iskola mindkét kategóriában nevezheti növendékeit.
A modern tánc kategóriában (szóló és duett formákban) az iskola korcsoporttól függetlenül maximum
10 produkcióval nevezhet.
A klasszikus balett kategóriában (szóló formában) nincs korlátozva a versenyzők, a produkciók száma.
A verseny részei: A verseny mindkét kategóriája (formája) két részből, egy kötelező gyakorlat-összeállításból és
egy szabadon választott versenyszámból áll.
A verseny anyaga: Egy kötelező és egy szabadon választott gyakorlat bemutatása.
A kötelező gyakorlat egy olyan összeállítás, amely a klasszikus balett vagy a modern (kortárs) tánc tantárgyak előírt
tananyagának felhasználásával készült 2-3 percben.
A kötelező összeállítás, a versenyfeladat alapját képező DVD, a zenei anyagot CD formájában postai utánvéttel kapja
meg minden jelentkező iskola a rendező intézménytől 2016. október 21-éig.
A szabadon választott versenyszám egy olyan koreográfia, amely a tanult elemek felhasználásával készült.
A szabadon választott gyakorlat ideje:
Klasszikus balett kategória (szóló forma) maximum 2 perc.
Modern (kortárs) tánc kategória (szóló vagy duett forma) maximum 3 perc.
A szabadon választott gyakorlat kísérőzenéjét a versenyre CD formájában, versenyszámonként külön-külön kérjük
elkészíteni és pontosan feliratozni.
A verseny követelményei:
1. A modern tánc kategória duett formájában kerülni kell az úgynevezett „szinkrontánc” formát, hangsúlyt kell, hogy
kapjon két ember közötti kapcsolat technikailag és tartalmilag.
2. A balett kategóriában a kötelező gyakorlatot a mozdulatok, a pontos bemutatás láthatósága érdekében testhez
simuló öltözékben, a szabadon választott gyakorlatot a koreográfia stílusához illő öltözékben kell előadni.
3. A klasszikus balett kötelező gyakorlatok: A mozdulati egységek között a versenyzők tarthatnak hosszabb,
lélegzetvételnyi szünetet. (Közép, kisugrás, nagyugrás.)
4. A modern kategóriáknak gyakorlatait a stílusnak megfelelően mezítláb, vagy zokniban, vagy forgótalpon
szükséges (semmiképpen sem balett cipőben) előadni.
5. Az időhatár túllépésekor a versenybizottság leállíthatja a produkciót.
6. A versenybizottság az értékelés során nem veszi figyelembe a versenyző esetleges sérült állapotát.
7. Sérült versenyző csak saját és nevező iskolája felelősségére vehet részt a versenyen.
8. A modern kategóriák kötelező gyakorlatainak összekötő lépései, és azok irányai variálhatók, oly módon, hogy
a technikai elemek a DVD-n megadott formában, és zenei helyen kerüljenek előadásra.
Értékelés: a versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik (az értékelőlapon
meghatározott szempontok alapján) a versenyzők teljesítményét. A versenybizottság elnöke és a tagjai külön-külön
legfeljebb 20–20 pontot adhatnak a versenyzőknek a kötelezően és szabadon választott táncok bemutatására, ami
legfeljebb 60 pont feladatonként.
A versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok által a kötelező és a szabadon választott táncokra
külön-külön adott pontok összege, legfeljebb 120 pont.
A verseny díjai: A versenybizottság minden korcsoportban I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.
A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény
gondoskodik.
Az országos döntőn nevezési díj, regisztrációs díj nincs!
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A nevezési lap az iskola honlapjáról www.tanceskepzo.hu letölthető 2017. január 6-ától, amit kitöltve a rendező
iskola részére és címére kell eljuttatni.
Az országos döntő nevezési határideje: 2017. február 10.

XX. ORSZÁGOS MINTÁZÁSVERSENY
A verseny időpontja: 2017. március 30–31.
Rendező: Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium
OM azonosító: 035452
1093 Budapest, Török Pál u. 1.
Telefon: 06 (1) 217-6833, fax: 06 (1) 217-5180
E-mail: info@kiskepzo.hu
Honlap: www.kiskepzo.hu
A verseny célja: A tehetséges és szakmailag legjobb eredményeket elérő tanulók megismerése, plasztikai
felkészültségük felmérése és értékelése. A szaktanárok szakmai tehetséggondozó munkájának megismerése,
minőségfejlesztő tevékenységének segítése. A fiatal tehetségek felkarolása és gondozása, a tehetségkutatás és
fejlesztés tapasztalatcseréje.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogató és országos döntő.
Korcsoportok:
I. korcsoport: a képző- és iparművészeti szakközépiskola 12–13. évfolyamos,
II. korcsoport: a képző- és iparművészeti szakközépiskola érettségi utáni kétéves nappali szakképzésének 1/13. és
2/14. évfolyamos tanulói.
Versenyfeladatok:
1. feladat: Portré mintázása élő modell után életnagyságban, agyagból.
A rendező iskola biztosítja a technikai feltételeket, a versenyzők csak a saját mintázó eszközeiket hozzák magukkal.
A feladat megoldására összesen 9 óra áll a versenyzők rendelkezésére.
2. (Kreatív) feladat: A versenyzők azonos mennyiségű, a rendező által biztosított anyag (pl. agyag és egyéb
mintázható anyagok, valamint természetes és mesterséges kiegészítő anyagok) felhasználásával egy meghatározott
témára vagy fogalomra plasztikai megoldást készítenek. A témákat a feladat megkezdése előtt a versenybizottság
elnöke adja meg.
A feladat megoldására 4 óra áll rendelkezésre.
Értékelés: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik (az értékelőlapon
meghatározott szempontok alapján) a versenyzők teljesítményét. Az 1. feladatra maximum 20 pont, a 2. feladatra
maximum 10 pont adható. Egy-egy versenyző végső pontszáma a versenybizottság által adott pontok összege, ami
legfeljebb 90 (3 × 30) pont.
A versenyzők díjazása: A versenybizottság a versenyzők szakmai felkészültsége és plasztikai kifejezőkészsége alapján
korcsoportonként I. II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.
A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény
gondoskodik.
Az országos döntőn nevezési díj, regisztrációs díj nincs!
A nevezés módja: Korcsoportonként 2–2 tanulót nevezhet az iskola.
A verseny tájékoztatója a rendező intézmény honlapjáról www.kiskepzo.hu letölthető.
A nevezési lapot a rendező iskola részére és címére kell eljuttatni postai úton.
A versenyre nevező iskoláknak a versenyrendező intézmény részletes programot küld.
Az országos döntő nevezési határideje: 2017. február 28.
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XIX. ORSZÁGOS NÉPMŰVÉSZETI VERSENY
A verseny időpontja: 2017. április 6–7.
Rendező: Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium
OM azonosító: 034178
7400 Kaposvár, Szántó u. 11.
Telefon/fax: 06 (82) 527-340; 06 (82) 527-345
E-mail: zichy.iskolatitkar@gmail.com
Honlap: www.kapos-zichy.hu
A verseny célja: A népművészet, a népi előadó-művészet és a magyar népi hagyományok iránt érdeklődő diákok
tudásának, felkészültségének értékelése, a kiemelkedő teljesítmények bemutatása. Ezen túl a verseny fontos
feladata a tehetségkutatás, a kulturális örökség jelentőségének tudatosítása és új tapasztalatok gyűjtése.
A verseny jellege: Pályázati rendszerű, a döntő írásbeli, szóbeli versenyrészből áll.
A verseny fordulói: Iskolai verseny, elődöntő (pályázat), országos döntő (írásbeli és szóbeli).
Korcsoportok:
I. korcsoport: a népművészetet tanuló szakiskolások utolsó két évfolyama, párhuzamos művészeti szakközépiskolai
(szakgimnáziumi) képzésben részt vevő tanulók 11–12. évfolyama.
II. korcsoport: párhuzamos művészeti szakközépiskolai (szakgimnáziumi) képzésben részt vevő tanulók
a 13. évfolyama, érettségi utáni művészeti szakképzésben részt vevő tanulók mindkét évfolyama.
Felső korhatár: a verseny utolsó napjáig be nem töltött 22. életév.
Elődöntő (pályázat)
A pályamunkák formai követelményei:
A pályamunkákat A4-es méretben, gépelt vagy számítógéppel írott szövegformátumban, kell beadni, 1 db eredeti
és 3 db másolt példányban.
Kötelező a felhasznált irodalom (forrás) pontos megadása.
Terjedelme: minimum 15 oldal, a címlap, fotók, rajzok, képmellékletek, térképek, jegyzetek, irodalom és
tartalomjegyzék stb. nélkül.
A pályamunkát jeligével és a korcsoport számával el kell látni, a pályázó személyére és nevező intézményére
történő utalás a pályamunkában nem lehet.
A jeligével ellátott pályamunkával együtt, azonos jeligéjű, zárt borítékban kell elküldeni a tanuló nevezési lapját.
A pályamunkák postára adási határideje: 2017. február 10.
A borítékra írják rá: XIX. Országos Népművészeti Versenyre beküldött pályamunka.
Cím: Oktatási Hivatal ÉVO
1363 Budapest, Pf. 84
A pályamunkákat a versenybizottság értékeli.
A versenybizottság csak a jeligével ellátott, a kiírásnak megfelelő pályázatokat bírálja el.
Az elődöntő eredményéről 2017. március 10-ig értesítjük a nevező iskolákat.
ORSZÁGOS DÖNTŐ
A verseny döntőjében a továbbjutott pályázók írásbeli és szóbeli feladatokat oldanak meg, ahol a saját dolgozati téma
bemutatásán túl általános néprajzi és népművészeti tájékozottságukról is számot kell adniuk.
Lehetséges feladattípusok: általános néprajzi teszt, tárgyfelismerés, témakifejtés, villámkérdések, térképismeret, saját
pályamunka rövid bemutatása.
A döntőre való felkészüléshez szükséges szakirodalom:
Az írásbelihez kötelező:
– Balassa Iván–Ortutay Gyula: Magyar Néprajz (Bp., 1979)
– Hofer Tamás–Fél Edit: Magyar népművészet (Bp., 1975)
– Kósa László–Szemerkényi Ágnes: Apáról fiúra. Néprajzi kalauz. (Bp., több kiadás)
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Az írásbelihez ajánlott, illetve a szóbeli vizsgához a pályázó saját pályamunkájához kapcsolódó részt kötelező
tanulmányozni:
A MAGYAR NÉPRAJZ I–VIII. kötet. (I. 1–2. Történelem, II. Gazdálkodás, III. Kézművesség, IV. Életmód, V. Magyar
népköltészet, VI. Népzene, néptánc, népi játék, VII. Népszokás, néphit, népi vallásosság, VIII. Társadalom) Különösen
az a kötet, amelyik a benyújtott pályamunka tematikájával egyezik.
A versenyzők díjazása: A versenybizottság korcsoportonként I., II. és III. helyezéseket és különdíjakat adhat ki.
A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény
gondoskodik.
Az országos döntőn nevezési díj, regisztrációs díj nincs!
A versennyel kapcsolatban további tájékoztatás a 06 (82) 527-340; 06 (82) 527-345 telefonszámon kérhető.
Szempontok a Népművészeti Verseny pályamunkáinak témaválasztásához
Javaslat témaválasztáshoz:
1. A pályázók, ha a téma lehetővé teszi, ne statikusan, idealizált, általánosított formában, hanem a maguk időbeli
változásában és egyedi konkrétságában mutassák be tárgyukat. Legyenek figyelemmel arra, hogy hogyan
változik az ízlés, a szokás és a fölfogás az illető témával kapcsolatban.
2. Ezt az elvárást főként az esettanulmányokban lehet megvalósítani, ami lehetővé teszi a választott tárgy,
tárgycsoport, jelenség, esemény körüljárását, funkciójának, környezetének részletes leírását. Érdekes lehet,
hogyan válik a dédnagymama által szőtt asztalterítő a család féltett ereklyéjévé vagy a helytörténeti múzeum
féltett darabjává.
3. A nagy átfogó témák (pl. ötvösművészet) „világméretű” összefoglalása helyett válasszanak a pályázók témát
saját családjuk, településük, régiójuk hagyományaiból, és vizsgálják azt a helyi történelem (a családtörténet,
településtörténet) keretében, s csak akkor térjenek ki nemzetközi szempontokra, ha azt a téma megkívánja.
A családi fotógyűjteményben őrzött fotó valamilyen helyi eseményről, viseltről vagy szokásról is lehet kiinduló
forrása egy dolgozatnak.
4. Bátran foglalkozzanak hagyományápoló, ill. örökségvédő közösségek, csoportok vagy egyéniségek életével,
történetével, figyelembe véve a hagyomány megőrzött elemeit és az újítási, változtatási javaslatokat is, amelyek
egy-egy újonnan készült tárgyban, előadott táncban vagy szokásban megjelennek.
5. Különös tekintettel legyenek a pályázók a „Népművészet Mestere” Állami Díjjal kitűntetett idős emberek
tudásának összegyűjtésére és életpályájuk keretében való bemutatására, gyermekkoruktól a kutatás adott
pillanatáig. Ha ilyen személy nincs a pályázó környezetében, ugyanolyan érdekes lehet a helyi kovácsmester, egy
hímző asszony, „bolgárkertész”, a kosárfonó vagy bármi más háziipar vagy mesterség művelőjének megkeresése.
6. A pályázók igyekezzenek hozzájárulni saját közösségükben, ill. településükön a múltban fölgyülemlett helyi
tudás számbavételéhez és a helyi emlékezet fölfrissítéséhez. Ezt tehetik új gyűjtésekkel, de az archívumokban
(pl. megyei múzeumokban, a Néprajzi Múzeumban, Nemzeti Múzeumban stb.) található „helyi” (saját falujukból
származó) tárgyak, dokumentumok (filmek, fotók, hangfelvételek) újrafelfedezésével és bemutatásával.
7. Ha lehetőség adódik, használják ki a pályázók, hogy a helyben rögzített visszaemlékezéseket összevessék
a levéltári forrásokkal. Ilyen levéltári dokumentumok pl. az iparos összeírások, árjegyzékek, népesség összeírások,
büntetőperek. Az 1920-as, 1930-as évek csendőrségi iratai között, például az Alföldön számos adat található
a tanyai mulatságok rendbontásiról, s egyben a táncillemről, táncos szokásokról. Egy-egy szájhagyomány által
megőrzött híres esetről sok új részlet kerülhet felszínre a levéltári forrásokból.
Javasolt szakmai szempontok a pályamunkák fölépítéséhez, kivitelezéséhez:
1. Legyen a dolgozatnak bevezetője, amely foglalkozik a témaválasztással, a témához való személyes kapcsolattal,
a fölhasznált forrásokkal, módszerekkel. Legyen összefoglalója, amely megfelelő terjedelemben összegzi
a dolgozatban kitűzött cél megvalósítását. A pályázók igyekezzenek arányosan fölépíteni dolgozatukat.
Ha nem kifejezetten történeti témáról van szó, korlátozzák a település és a téma történetének bemutatását
a bevezetőben, s szenteljenek több teret a dolgozat fő részének, vagyis a választott téma részletekbe menő,
módszeres bemutatásának.
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2. Az irodalomjegyzékben és a lábjegyzetekben igyekezzenek a pályázók bizonyítani a szakirodalomban való
jártasságukat, a témára vonatkozó legfontosabb általános szakirodalom ismeretét. Használják fel, illetve
mutassák be a helyi szakirodalmat, és ha ez nincs, a saját maguk készítette dokumentumokat (fényképek, videók,
interjúk stb.)
3. Mindig legyen világos, hogy kinek a szavait olvassa az olvasó: a pályázóét, a szakirodalom szerzőjét vagy az
adatközlőét. Mindig jelöljük meg, ha a szakirodalmat pontosan idézzük vagy tartalmi összefoglalását adjuk egy
szakirodalomban található állásfoglalásnak, vagy az adatközlő szavait használjuk. Fiatalon kell megtanulni, hogy
mások szavainak (szellemi tulajdonának) saját szellemi termékünkként való felhasználása morális kérdést jelent.
Hasonló a helyzet az interneten található szövegek szószerinti, jelöletlen fölhasználásával.
4. Igyekezzünk a pályamunkákat bőségesen, a téma adottságainak megfelelően illusztrálni rajzokkal, fotókkal,
DVD-vel, kottákkal, táncírással vagy térképekkel. Azonban figyeljünk az illusztrációk pontos adatolására is,
megjelölve az illusztráció készítőjét, pl. fotó esetén a készítés helyét, idejét és a fotó lelőhelyét. Az adatolatlan
illusztrációk nem gazdagítják, csak díszítik a dolgozatot. Igyekezzenek a pályázók minél több saját készítésű
illusztrációt használni, ha erre módjuk van.
5. A pályázat terjedelmi korlátjának csak az alsó határa van megadva (15 oldal). Ezen alul nem nagyon lehetséges
egy témában elmélyedni. Egy téma megfelelő kibontása legalább ennyi terjedelmet igényel.
Szakirodalmi javaslat az országos döntő írásbeli feladataira való fölkészüléshez
A Magyar Néprajzi Lexikon 5 kötete a következő feldolgozási módon:
1. A népművészet, népi előadóművészét, népszokások és gyermekjátékok (vagyis a verseny alaptémáját jelentő
témák) tematikus csoportokban való áttekintése; pl. bútorkészítés, bútorfestés, áttört bútor stb.
2. A szócikkekben ajánlott magyar nyelvű szakirodalomból való válogatás és azok áttekintése; pl. K. Csilléry Klára:
A magyar nép bútorai.
3. A szócikkekhez tartozó illusztrációs anyagok áttekintése (fotók, rajzok, térképek, kották, szövegek stb.)
a lexikonban.
Lehetséges tematikus csoportok:
Néprajzi csoportok, tájegységek
Népköltészet (mese, monda, legenda, szólások, közmondások stb.)
Népzene, népzene, népi játék, népi színjátszás
Népszokások
Néphit, népi vallásosság
Népi díszítőművészet
Pásztorkodás, népi állattartás
Földművelés
Háziipar, népi kismesterségek
Értékelés:
Pályamunkák értékelése: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik
a pályamunkákat, legfeljebb 20-20 pontot adhat egy-egy műre, amivel legfeljebb 60 pont érhető el.
Írásbeli versenyrész értékelése: A feladatlap hibátlan megoldásáért maximum 60 pont jár.
Szóbeli versenyrész értékelése: A versenybizottság elnöke és tagjai legfeljebb 20-20 pontot adhat egy-egy
a pályamunka bemutatására, ami összese 60 pont lehet.
Egy-egy versenyző végső pontszáma a versenybizottság által a pályamunkára, írásbeli és szóbeli versenyrészre adott
pontok összege, ami legfeljebb 180 pont.
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NEVEZÉSI LAP
XIX. ORSZÁGOS NÉPMŰVÉSZETI VERSENY

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

Nevező iskola neve: ................................................................................................................................................................................................
Nevező iskola címe: ................................................................................................................................................................................................
Felkészítő tanára, tanárai neve: ..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
A pályamunka címe: ...............................................................................................................................................................................................

Nyilatkozat, arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a Néprajzi Múzeum archívumába kerülve nyilvánosan kutatható
lesz pályamunkája.
		
		

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

Dátum: .....................................
Alulírott nyilatkozom, hogy a versenykiírásban foglaltakat elfogadom. A nevezést engedélyezem.

		
		

…………………………………………..
Intézményvezető aláírása
P. H.

A pályamunkák postára adási határideje: 2017. február 10.
Cím: Oktatási Hivatal ÉVO
1363 Budapest, Pf. 84
A borítékra írják rá: XIX. Országos Népművészeti Versenyre beküldött pályamunka.
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XXVI. ORSZÁGOS RAJZVERSENY
A verseny időpontja: 2017. április 11–12.
Rendező: Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola
OM azonosító: 031202
4031 Debrecen, Holló László sétány 6.
Telefon: 06 (52) 413-326, fax: 06 (52) 413-326/15 mellék
E-mail: mfg@medgyessy-debr.sulinet.hu
Honlap: www.medgyessygimnazium.hu
A verseny célja: A versenyzők életkornak megfelelő szakmai képességének, felkészültségének, rajztudásának
bemutatása és értékelése. A szaktanárok szakmai tehetséggondozó munkájának megismerése, minőségfejlesztő
tevékenységének segítése. A fiatal tehetségek felkarolása és gondozása, a tehetségfejlesztés tapasztalatcseréje.
A művészetoktatás népszerűsítése, eredményeinek színvonalas bemutatása rangos, országos szintű rajzverseny
keretein belül.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai szintű válogató, országos döntő.
A verseny korcsoportjai:
I. korcsoport: képző- és iparművészeti szakközépiskolák (szakgimnáziumok) 12–13. évfolyamos,
II. korcsoport: képző- és iparművészeti szakközépiskolák (szakgimnáziumok) érettségi utáni, kétéves szakképzésben
részt vevő 1/13–2/14. évfolyamos tanulói.
Versenyfeladatok:
1. Geometrikus és organikus formákból összeállított tárgykonstrukció tanulmányrajza térben,
Technika: Grafit (grafit, kréta- vagy szénrajz) fél íves (A/2) fehér rajzlapon.
A feladat megoldására adott idő: 3 óra.
2.1. Félalak tanulmányrajza kézábrázolással élő modell után, teljes tónusértékkel.
Technika: Grafit (grafit, kréta- vagy szénrajz) fél íves (A/2) fehér rajzlapon.
A feladat megoldására adott idő: 4 óra.
2.2. Akttanulmány teljes tónusértékkel.
Technika: Szabadon választott rajzi technika (1 szín használatával), fél íves (A/2)
fehér rajzlapon
A feladat megoldására adott idő: 6 óra (2 × 3 óra).
A rajzeszközöket a versenyzők maguk gondoskodnak.
Rajztáblát és a fél íves (A/2) rajzlapokat (Matt műnyomó és/vagy Ingres) a rendező iskola biztosítja.
Értékelés: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik (az értékelőlapon
meghatározott szempontok alapján) a versenyzők teljesítményét. Az 1. feladatra maximum 15 pont, a 2.1. feladatra
maximum 20 pont, 2.2. feladatra maximum 25 pont adható. Egy-egy versenyző végső pontszáma a versenybizottság
által adott pontok összege 180 (3 × 60) pont.
A verseny díjazása: A versenybizottság a versenyzők szakmai felkészültsége és kifejezőkészsége alapján
korcsoportonként I., II. és III. helyezéseket és különdíjakat adhat ki.
A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény
gondoskodik.
Az országos döntőn nevezési díj, regisztrációs díj nincs!
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A nevezés módja:
A versenyzőt nevező iskola az intézményi válogatón továbbjutó, korcsoportonként 2–2 tanulót indíthatja az országos
fordulón. A verseny részletes tájékoztatója a rendező intézmény honlapján www.medgyessygimnázium.hu olvasható.
A nevezési lap letölthető a honlapról, melyet kitöltés és aláírás után a rendező iskola címére kell elküldeni:
Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola (4031 Debrecen, Holló László sétány 6.).
Az országos döntő nevezési határideje: 2017. március 3.
***
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III. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által anyagilag támogatott tanulmányi versenyek

„Szép Magyar Beszéd” verseny az 5–8. évfolyamos
(11–14 éves korú) tanulók számára
A Kazinczy-díj Alapítvány–Péchy Blanka emlékére kuratóriuma a 2016–2017. tanévre meghirdeti a Kazinczyról
elnevezett „Szép Magyar Beszéd” versenyt az általános iskolák 5–8. évfolyamos, valamint az e korosztálynak
megfelelő középiskolai évfolyamok azon tanulói részére, akik még nem nyertek el Kazinczy-jelvényt (sem bronz,
sem arany fokozatút).
Péchy Blanka érdemes művész, a Kazinczy-díj alapítója a Kazinczy-versenymozgalmat kiterjesztette az általános
iskolás korosztályra is. Ez a versenyforma az ifjúság anyanyelvi nevelését, a beszédkultúra javítását szolgálja.
A verseny anyaga:
A vetélkedő résztvevőinek egy – a forduló rendezői által kijelölt – kötelező és egy magukkal hozott szabadon
választott 20–25 soros prózai szöveget kell felolvasniuk. A szöveg csak eredeti, magyar – 20–21. századi – közlő
prózai stílusban (irodalmi vagy igényes köznyelven) megírt mű lehet, amely nem tartalmaz párbeszédet, sem régies,
sem tájnyelvi (nyelvjárási), sem kevéssé ismert idegen szavakat. (A 7–8. évfolyamosoknál kívánatos az esszé- vagy
tanulmányrészlet.)
A versenyzők teljesítményének értékelésekor – mind az iskolai, mind a további fordulókon – a következő
szempontok figyelembevételét kérjük: szövegértés, szöveghűség, hangvétel, hangképzés, hangsúlyozás,
szünettartás, természetes beszéd.
A verseny fordulói:
A versenyt az 5–6. (11–12 éves korcsoport) és a 7–8. (13–14 éves korcsoport) évfolyamos tanulók számára
külön-külön hirdetjük meg.
I. Iskolai forduló:
Az iskolai verseny ajánlott időpontja 2016. december. A kötelező szöveget az iskola magyar szakos
munkaközössége jelöli ki, a szabadon választhatót a versenyző választja.
A II. fordulóba iskolánként legalább egy, de a helyi sajátosságoknak megfelelően több tanuló is bejuthat.
II. Városi, város környéki, kerületi forduló:
Ezt a fordulót a Dunától keletre eső megyék tanulói részére (Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén,
Csongrád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg) 2017.
január 9. és február 17. között; a Dunától nyugatra eső megyék (Baranya, Fejér, Győr-Moson-Sopron,
Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém, Zala és Budapest főváros) tanulói részére 2017.
január 16. és február 24. között kell megrendezni.
A városi, város környéki, kerületi forduló színhelyét, (színhelyeit), időpontját, a rendező intézmények nevét,
pontos címét a Dunától keletre eső megyei pedagógiai oktatási központoknak (POK) 2017. január 6-ig; a Dunától
nyugatra eső megyei, fővárosi pedagógiai oktatási központoknak (POK) 2017. január 13-ig kell megküldeniük
a Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság címére (levélcím: 1022 Budapest, Lorántffy Zsuzsanna u. 3.; fax: 212-1495;
e-levél: 97tkb@bmrg.hu)
A II. fordulóba jutott tanulóknak a Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság által kijelölt kötelező és a tanuló által szabadon
választott szöveg felolvasása a feladatuk. A kötelezően felolvasandó szöveget a megyei (fővárosi) pedagógiai
oktatási központoknak (POK) sokszorosításra a Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság 2017. január 9-ig, illetve
január 16-ig küldi meg.
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[A III. (regionális) fordulót kivéve, a verseny házi, városi és város környéki, kerületi fordulóit a hagyományoknak
megfelelően kell lebonyolítani.]
III. Regionális forduló:
Ezt a fordulót két helyszínen rendezzük meg: a Dunától keletre eső megyék (ld. fent) tanulói részére: 2017.
március 31 – április 2-ig Kisújszálláson (Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola
és Általános Iskola; 5310 Kisújszállás, Széchenyi út 4. Tel.: 06 (59) 520-648; fax.: 06 (59) 520-571; e-mail.:
moricz@moriczref.hu); a Dunától nyugatra eső megyék (ld. fent) és Budapest főváros tanulói részére 2017.
április 6–8-án, Balatonbogláron (Boglári Általános Iskola és Zeneiskola; 8630 Balatonboglár, Árpád u. 5.;
Tel.: 06 (85) 350-711; fax.: 06 (85) 353-430; e-mail: bbsuli@altisk-bboglar.sulinet.hu)
A III. (regionális) fordulóba a 7–8. (13–14 éves) korcsoport városi, város környéki, fővárosi kerületi fordulóinak
győztes tanulója jut, akinek (és kísérő tanárának) nevét, továbbá iskolájuk nevét és címét a rendező kisújszállási
iskolának 2017. február 24-ig, a balatonboglári iskolának 2017. március 3-ig a megyei, fővárosi pedagógiai oktatási
központok (POK) küldik meg.
A regionális versenyekről a résztvevők a rendező iskolától részletes tájékoztatást kapnak.
A verseny értékelése:
A II. forduló győztes 5–6. évfolyamos tanulói (11–12 éves korcsoport) emléklapot kapnak, amelyet a helyi közoktatás
és közművelődés szakembereiből álló bírálóbizottság ítél oda. Az emléklapot a Kazinczy-díj Alapítvány küldi meg
a megyei (fővárosi) pedagógiai oktatási központoknak (POK), s az ő képviselőjük továbbítja azokat a versenyt
rendező intézményeknek.
A III. fordulóba jutott 7–8. évfolyamos (13–14 éves korcsoport) tanulók a lakóterületük szerinti regionális
versenyen egy kötelező és egy magukkal hozott, szabadon választott szöveg felolvasásával mérik össze tudásukat.
A versenyzők itt vehetik át a városi, város környéki (kerületi) döntőkön kiérdemelt Kazinczy-jelvényüket. Közülük
a regionális versenyen elért eredmények alapján régiónként 16–16 tanuló ennek arany fokozatában is részesül.
Reméljük, hogy a népszerű verseny tovább mélyíti tanulóifjúságunkban anyanyelvünk szeretetét, és körükben egyre
több hívet szerez a szép magyar beszéd ügyének.
		

Kazinczy-díj Alapítvány–Péchy Blanka emlékére

Felhívás a „Szép Magyar Beszéd” verseny
2017. évi megrendezésére
Péchy Blanka színművésznőnek 1960-ban tett alapítványa indította el a Kazinczyról elnevezett SZÉP MAGYAR
BESZÉD versenyt, amely az eltelt öt évtized során országos mozgalommá vált.
Felhívjuk az összes középfokú oktatási intézmény igazgatóját, nevelőtestületét és diákságát az iskolai versenyek
megrendezésére.
A Szép Magyar Beszéd versenyen részt vehetnek az ország középfokú iskolái (gimnázium, szakközépiskola és
szakiskola) 9–12. évfolyamának növendékei; továbbá azon öt évfolyamos képzésben részesülők, akik a 13. évfolyam
végén tesznek érettségi vizsgát; illetve a felnőttképzés nappali tagozatának 10–12. évfolyamára járó tanulói.
Az országos döntőn csak azok a versenyzők indulhatnak, akik még nem nyerték el a Kazinczy-érmet.
(A nyolc évfolyamos gimnázium 5–8. és a hat évfolyamos gimnázium 7–8. évfolyamának tanulói az általános
iskolások versenyén vehetnek részt.)
A döntő egy maximum 3 perc időtartamú szabadon választott 20–21. századi magyar esszé vagy értekezés
(részlet) felolvasásából, egy kötelező szöveg tolmácsolásából és egy „Beszélni nehéz!” jellegű feladat írásbeli
megoldásából áll.
Az országos verseny szabadon választott szövegének formai követelményei: egy oldalon Times New Roman
betűtípussal 13-as betűnagysággal, 1,5-es sorközzel, maximum 25 sor.

2643

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 9. szám

Az országos döntőt két kategóriában hirdetjük meg:
a) gimnáziumi és a határon túli középiskolák tanulói,
b) szakképző iskolák (szakközép-, szakiskola) tanulói számára.
A döntőre minden megye kategóriánként (gimnáziumi tanulók - szakképző iskolák tanulói) 2–2 tanulót, a megyéken
kívül Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged városok 2–2 és Budapest 12–12 tanulóját küldheti el. A határon túli
tanulók a regionális versenyeken nyerik el az indulás jogát.
Az országos döntőn az
a) kategóriában 20, a
b) b) kategóriában 15 diák nyeri el a Kazinczy-érmet és a vele járó pénzjutalmat.
Az országos döntőt megelőző versenyeket a POK-ok versenyfelelősei szervezik. A megyei és a fővárosi döntő
szövegét a Kazinczy-díj Alapítvány küldi meg, ezért kérjük, hogy a POK-ok 2017. február 3-ig jelezzék a döntők
helyszínét, idejét és a versenyző tanulók számát az alapítvány elnökhelyettesének (Baár-Madas Református
Gimnázium, 1022 Budapest, Lorántffy Zsuzsanna u. 3.).
A döntőbe jutott tanulók nevét, iskoláját, osztályát, felkészítő tanárának nevét a pedagógiai intézetek 2017.
március 17-ig közöljék a Kazinczy Ferenc Gimnáziummal (9021 Győr, Eötvös tér 1., Tel.: 06 (96) 526-060,
e-mail: nt@kazinczy.gyor.hu).
Az országos döntőt 52. alkalommal rendezi meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Győr-Moson-Sopron
Megyei Önkormányzat, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kazinczy Ferenc Gimnázium Győrött, 2017.
április 21–22–23-án.
Az országos döntő bírálóbizottságát a Kazinczy-díj Alapítvány javaslata alapján a rendező gimnázium kéri fel.
Bízunk abban, hogy a több mint fél évszázados verseny tovább mélyíti anyanyelvünk szeretetét, és a tanulók
körében egyre több hívet szerez a szép, helyes, kifejező magyar beszédnek.
		

Kazinczy-díj Alapítvány–Péchy Blanka emlékére

„Édes anyanyelvünk” nyelvhasználati verseny országos, kárpát-medencei döntője a középfokú iskolák
tanulói számára
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata, a Kazinczy-díj Alapítvány Kuratóriuma, Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
Közgyűlése és az Anyanyelvápolók Szövetsége támogatásával - anyanyelvi versenyt hirdet középiskolák és
szakiskolák 9–12. illetve 13. évfolyamos, még nem érettségizett tanulói részére.
A verseny célja: anyanyelvünk ápolása, az iránta való szeretet kibontakoztatása, a nyelvhasználat fejlesztése,
a kialakult készségek mérése és minősítése. Feladata az általános és közéleti beszédkultúra fejlődésének segítése.
Meghirdetőit az a szándék vezeti, hogy a zempléni Kossuth- és Kazinczy-hagyományok szellemében szolgáljuk
az anyanyelvi nevelés ügyét.
Az „Édes anyanyelvünk” országos verseny írásbeli része a nyelvi eszközök és formák közötti válogatás, minőségi
különbségtétel képességét igényli, és ennek tudatossági fokát ellenőrzi; szóbeli része mindezeknek a szöveg- és
beszédformálásban való aktív érvényesülését kívánja meg.
Minden versenyzőnek írásbeli és szóbeli feladatok megoldásával kell bizonyítania felkészültségét, a verseny
követelményeinek teljesítését.
Felkérjük a pedagógiai oktatási központok (POK), valamint a középiskolák és szakiskolák igazgatóit, hogy a verseny
előkészítésére szervezzék meg az iskolai selejtezőket, gondoskodjanak a versenyzők felkészítéséről és részvételéről.
A nevezés határideje: 2017. szeptember 20.
Eddig az időpontig kell a megyei döntők szervezőinek az országos versenyen részt vevők névsorát a Sátoraljaújhelyi
Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola címére megküldeni (3980 Sátoraljaújhely, Deák u. 10. Telefon:
06 (47) 321-322).
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Fontos tudnivalók
Az országos döntőt két kategóriában bonyolítjuk le: a) gimnáziumi tanulók; b) szakképző iskolák (szakközép-,
szakiskola) tanulói számára.
A döntőre minden megye kategóriánként (gimnáziumi tanulók – szakképző iskolák tanulói) 2–2 tanulót,
a megyéken kívül Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged városok 2–2, és Budapest főváros 12–12 tanulóját
küldheti el.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a b) kategóriában jelzett keretszámmal akkor is lehet élni, ha a szakiskolai tanulók
teljesítményének függvényében a megyei döntőn úgy határoznak, hogy ebből a mezőnyből nem delegálnak
versenyzőt, ebben az esetben a keretszámot a szakközépiskolások javára vehetik igénybe.
A döntőre a határon túli magyar középiskolás diákok küldöttsége is meghívást kap, képviselőik a regionális
döntőkön nyerik el az indulás jogát.
A verseny színhelye: Sátoraljaújhely
A verseny programja:
Október 13-án (pénteken) 09.00 órakor írásbeli verseny (nyelvtani, nyelvhelyességi, helyesírási, stilisztikai
feladatok); ennek keretében – az előző évihez hasonlóan – a Beszélni nehéz! rádióműsor jelölési rendszere
segítségével egy rövid, egy-két mondatos szövegrész ,,hangosításának’’ jelölése. 33 % az írásbeli súlya, 67% a szóbeli
teljesítményé.
– Október 14-én (szombaton) valamennyi versenyző nyilvános szóbeli versenyen vesz részt.
A feladat: egy 3 perces beszédmű előkészítése megszabott idő alatt, majd ennek előadása vázlat alapján
a bírálóbizottság által kijelölt témák egyikéből.
– Október 15-én (vasárnap) reggel Kazinczy Ferenc sírjának megkoszorúzása, ünnepélyes eredményhirdetés és
díjkiosztás.
A rendező szervek lehetővé teszik a versenyzők és a kísérő tanárok részére, hogy már október 12-én (csütörtökön)
délután megérkezzenek. A versenyzők útiköltségét és a kísérő tanárok összes költségét a kiküldő iskolák fizetik,
a versenyzők elhelyezését, ellátását, a rendezvény egyéb költségeit a rendező szervek fedezik.
A középfokú oktatási intézmények 26 legjobb versenyzője – a bírálóbizottság döntése alapján – tíz-tíz ezer forint
pénzjutalomban részesül, s megkapja a Sátoraljaújhely város által alapított ,,Széphalom’’ emlékplakettet.
A rendező város plakettjét csak egyszer lehet elnyerni!
A bírálóbizottság tagjait – a Kazinczy-díj Alapítvány–Péchy Blanka emlékére kuratóriumának javaslata alapján –
Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatala kéri fel.
Hisszük: versenyünk elősegíti azt, hogy ifjúságunk körében ,,a nyelv legyen hív, kész és tetsző magyarázója mindannak,
amit a lélek gondol és érez”.
		
		
		

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola
Kazinczy-díj Alapítvány–Péchy Blanka emlékére
***
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III. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által anyagilag támogatott tanulmányi versenyek

Sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi versenyei
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2016/2017. tanévben is meghirdeti a sajátos nevelési igényű tanulók
nevelését-oktatását ellátó és az integráló többségi általános iskolák részére az anyagilag támogatott országos
tanulmányi versenyeket.
Az Oktatási Hivatal (továbbiakban: OH) ellátja a versenyek előkészítésével és szervezésével összefüggő feladatokat.
A tanulmányi versenyek részvételi feltételeit, követelményeit, a lebonyolítás rendjét és időpontjait az alábbi
versenykiírások tartalmazzák.

Hallássérült tanulók XXXI. Országos Hanyvári Pál Kommunikációs Emlékversenye
A verseny időpontja: 2017. február 23–24.
Rendező: Tóth Antal Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola, Kollégium (Tóth Antal EGYMI)
OM azonosító: 038504 Tankerület azonosító: 074000
9400 Sopron, Tóth Antal u. 1.
Telefon: 06 (99) 312-254, 06 (99) 524-090
E-mail: titkarsag@tothantal.hu
A verseny célja: A hallássérült tanulók szájról olvasási, szövegértelmezési készségének, kommunikációs szintjének
mérése.
A verseny résztvevői: A hallássérültek (siket és/vagy nagyothalló) általános iskolákban, valamint a többségi tantervű
általános iskolákban integráltan tanuló 5–8. évfolyamos siket és/vagy nagyothalló diákok.
A verseny tartalma: Az oktatás tantervi anyaga, valamint általános tájékozottság a közélet és a sportvilág aktuális
eseményeiben. A tanulók mindennapi életében előforduló szituációs és élethelyzeteket modellező feladatok
megoldása.
A verseny kategóriái:
Siket tanulóknak (5–8. évfolyam)
A) Szájról olvasás kategória
B) Szövegértelmezés kategória
Nagyothalló tanulóknak (5–8. évfolyam)
A) Szájról olvasás kategória
B) Szövegértelmezés kategória
Integráltan tanuló siket vagy nagyothalló tanulóknak (5–8. évfolyam)
A) Szájról olvasás kategória
B) Szövegértelmezés kategória
A verseny jellege: Egyéni verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos forduló.
ISKOLAI VÁLOGATÓ
A versenyfeladatokat az iskolák állítják össze, figyelve a korábbi versenyek tapasztalataira. Az iskolai versenyek
megrendezésének ajánlott időpontja: 2016. december.
Az országos versenyre kategóriánként a legjobban teljesítő tanulók nevezhetők:
– a szájról olvasás kategóriában: egy siket és egy nagyothalló,
– a szövegértelmezés kategóriában: egy siket és egy nagyothalló tanuló,
– az integráltan tanuló diákokat az utazó tanárok nevezik, létszámbeli korlátozás nincs, számukra a verseny egyéni.
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Nevezés az országos fordulóra: A nevezéseket 2017. január 20-áig kell megküldeni az országos fordulót rendező
intézménynek, Tóth Antal Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola,
Speciális Szakiskola, Kollégium (Tóth Antal EGYMI) (9400 Sopron, Tóth Antal u. 1.) Intézményvezetője: Tscheki
Katalin.
A nevezési lap tartalmazza:
1. a tanulók nevét, évfolyamát,
2. a verseny kategóriáját,
3. iskola nevét, címét, elérhetőségeit, intézményvezető nevét,
4. a felkészítő tanár(ok) nevét,
5. a kísérő személy(ek) nevét.
ORSZÁGOS FORDULÓ
A versenyfeladatokat a Hanyvári Pál Munkaközösség pedagógusai állítják össze.
A verseny díjazása:
A helyezett tanulók oklevelet, érmet kapnak. Az iskolákat saját versenyzőik összesített pontszáma alapján
rangsorolják. A legjobb helyezést elért iskolák vándorserleget kapnak.
Költségek:
A versenyző tanulók és a kísérő tanárok étkezését és szállását a rendező intézmény biztosítja.
Az országos döntőn a versenyzők és a kísérő tanárok útiköltségét a nevező intézmények fizetik.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az országos forduló rendezési költségeihez anyagi támogatást ad.
A verseny megrendezését követően a jegyzőkönyvet, a szakmai beszámolót, a pénzügyi elszámolást és a verseny
eredménylistáját meg kell küldeni a Hivatalnak.

Hallássérültek XXXV. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye
A verseny időpontja: 2017. május 18–19.
Rendező: Cházár András EGYMI Kollégium és Gyermekotthon
OM azonosító: 032652 Tankerület azonosító: 120000
2601 Vác, Március 15. tér 6.
Telefon: 06 (27) 502-186, 06 (27) 501-675
E-mail: titkarsag.chazar@chazar.hu
A verseny támogatói: A Hallássérültek Iskoláinak Országos Egyesülete és a Cházár András Alapítvány.
A verseny célja: A siketek és a nagyothalló tanulók matematikai, komplex anyanyelvi, és komplex természeti
ismeretek tudásának mérése. Tehetséggondozás.
A versenyen részt vevői: A siketek és a nagyothallók általános iskoláiban, valamint a többségi általános iskolákban
integráltan tanuló 3. és az 5. és 7–8. évfolyamon tanuló siket és nagyothalló diákok. A matematika tantárgyban és
a komplex történelmi és társadalmi ismeretek verseny kategóriáiban megfelelő tantárgyi tudással rendelkező,
de kommunikációjukban gyenge tanulók is nevezhetők „d” (dysphasia) jelzéssel azért, hogy a rendezők jeltolmáccsal
segíthessék versenyzésüket.
Egy tanuló több kategóriában is versenyezhet.
A verseny kategóriái:
A) Komplex anyanyelvi készségek: 3. évfolyam.
B) Matematika: 5. évfolyam.
C) Komplex anyanyelvi ismeretek: 7–8. évfolyam.
D) Komplex természeti ismeretek: 7. évfolyam.
E) Komplex természeti ismeretek: 8. évfolyam.
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A kommunikációjukban gyenge tanulók kategóriái:
A) Matematika: 5. évfolyam.
B) Komplex természeti ismeretek: 7. és 8. évfolyam.
A verseny tartalma:
Az egyes kategóriák versenyanyaga igazodik az adott évfolyam (évfolyamok) tantervi követelményeihez.
Komplex természeti ismeretek 7. évfolyam témaköre:
Biológia
Az év madara.
Tengerek élővilága: környezeti tényezők a tengerben; a tenger tagolódása; tengeri élőlények jellemzése (plankton,
mosdószivacs, füles medúza, hering, heringcápa, kékbálna, kardszárnyú delfin.
Parti madarak: kárókatona, ezüstsirály.
Földrajz
Ázsia természetföldrajza: határok, felszín, éghajlat, vízrajz.
Délnyugat-Ázsia gazdasági jellemzői, a Perzsa öböl országai, a kőolaj kitermelése, szállítása, felhasználása.
A földrajzi fokhálózat.
Távolságok mérése a térképen.
Fizika
Az erő és a tömeg fogalma. Az erő és a tömeg mérése. Az erő és a tömeg kapcsolata.
Kémia
Az atom. Az anyagmennyiség. Molekulák.
Komplex természeti ismeretek 8. évfolyam témaköre:
Biológia
Az év fája.
A szervezet anyagforgalma: A légző rendszer felépítése, a légzés folyamata, a légzőszervek megbetegedései.
Az érzékszervek, részletesen a hallószerv felépítése, a hallás folyamata.
Földrajz
A magyar nemzetgazdaság: Energiagazdaság jelene és jövője. Húzóágazatok: gépipar, vegyipar. Változások
a mezőgazdaságban a rendszerváltás után.
Fizika
Az elektromos áram. Az áramerősség és a feszültség mérése. Vezetők és szigetelők.
kapcsolások.

Soros és párhuzamos

Kémia
Oxigén, ózon. Kén és vegyületei. Fémek és reakcióik. Alkálifémek, alkáliföldfémek.
A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos forduló.
A verseny jellege: Egyéni és csapatverseny.
ISKOLAI VÁLOGATÓ
Az iskolai szintű versenyt a szaktanárok, illetve módszertani munkaközösségek szervezik és rendezik. Ajánlott
időpontja: 2017. február.
Az országos versenyre az iskolai versenyek győztesei nevezhetők:
– kategóriánként legfeljebb 2 tanuló, iskolánként legfeljebb 10 fő,
– a „d” (dysphasia) jelzéssel nevezett tanuló esetén további 2 fő,
– az integrált oktatásban tanulók nevezését az utazó tanárok segítik, a nevezhetők száma nincs korlátozva,
számukra a verseny egyéni.
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Nevezés az országos fordulóra: A nevezéseket 2017. március 31-éig kell megküldeni az országos fordulót
rendező intézménynek, Cházár András EGYMI Kollégium és Gyermekotthon (2601 Vác, Március 15. tér 6.)
Intézményvezető: Mikesy György
A nevezési lap tartalmazza:
1. a tanulók nevét, évfolyamát,
2. a verseny kategóriáját,
3. iskola nevét, címét, elérhetőségeit, intézményvezető nevét,
4. a felkészítő tanár(ok) nevét,
5. a kísérő személy(ek) nevét.
ORSZÁGOS FORDULÓ
A versenyfeladatokat a Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvoda, Általános Iskola
és Kollégium Debrecen, a Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, EGYMI és Kollégium Budapest
és a Somogy Megyei Duráczky EGYMI és Kollégium Kaposvár szurdo (hallássérült) szakos gyógypedagógusai,
szaktanárai készítik az Oktatási Hivatal felkérésére és megbízásával.
2017. május 17-én a Hivatal a verseny feladatait, értékelőit – kategóriánkénti bontásban – elektronikusan megküldi
a rendező intézmény vezetőjének.
A versenyfeladatokat titkosan kell kezelni, a verseny megkezdése előtt nem kerülhetnek nyilvánosságra,
kipróbálásra.
A versenyanyag előkészítését, a sokszorosítást csak olyan személy(ek) végezheti(k), aki az intézmény csapatának
felkészítésében nem vett(ek) részt!
A verseny díjazása:
Az országos fordulón az I-III. helyezést elért tanulók (a szegregált siket és nagyothalló növendékek és az integrált
oktatású hallássérült növendékek) oklevelet és egyéni jutalmat kapnak, a győztes iskola tárgyjutalmat és egy
vándorserleg kap. A zsűri különdíjban részesítheti a kimagaslóan jól teljesítő tanulókat.
Költségek:
A versenyző tanulók és a kísérő tanárok étkezését és szállását a rendező intézmény biztosítja.
Az országos döntőn a versenyzők és a kísérő tanárok útiköltségét a küldő intézmények fizetik.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma anyagilag támogatja az országos forduló rendezési költségeit.
A verseny megrendezését követően a jegyzőkönyvet, a szakmai beszámolót, a pénzügyi elszámolást és a verseny
eredménylistáját meg kell küldeni a Hivatalnak.

XXXIII. KONCZ DEZSŐ ORSZÁGOS TANULMÁNYI VERSENY
az értelmileg akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák diákjai számára
A verseny időpontja: 2017. május 26–27.
Rendező: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
OM azonosító: 038477 Tankerület azonosító: 055000
3578 Girincs, Rákóczi u. 1.
Telefon: 06 (49) 459-829, 06 (49) 459-830, 06 (49) 459-839, fax: 06 (49) 459-840
E-mail: kahedv@gmail.com
A verseny célja: Az elsajátított szociális készségek alkalmazása új, versenyszerű szituációkban.
A verseny résztvevői: Az országos tanulmányi versenyen részt vehetnek az értelmileg akadályozott tanulók nevelésétoktatását ellátó általános iskolák 5–8. évfolyamos tanulói.
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A tanulók 5 fős csapatokban versenyeznek. Csapatonként 1 tartalékversenyző hozható. A tartalékversenyző
a nevezett csapattagok egyikének megbetegedésekor minden verseny állomáson csereversenyzőként szerepelhet.
A tartalékversenyző sport, mozgás és az igényes finommozgás készséget igénylő verseny állomásokon szintén
szerepelhet csereversenyzőként. Utóbbi esetben, a csere szándékát a nevezéskor írásban kell bejelenteni.
A verseny ideje alatt a tartalékversenyzők foglalkoztatását a versenyt rendező intézmény biztosítja.
A verseny fordulói: Iskolai válogató, regionális válogató, országos döntő.
ISKOLAI VÁLOGATÓ
Az iskolai versenyeket a tanári módszertani munkaközösségek szervezik és bonyolítják le az értelmileg akadályozott
gyermekeket nevelő-oktató és az integrált oktatást folytató általános iskolákban.
Az országos versenyt rendező intézmény pedagógusai által készített versenyfeladatok az Oktatási Hivatal honlapján,
az adafor tárhelyen lesznek érhetők 2016. november 30-án. Az ehhez szükséges hivatkozást ugyanazon a napon
a Hivatal megküldi a régiós válogatókat rendező iskolák vezetőinek. A tárhelyen az állomásonkénti versenyanyag
tömörített (Zip) PDF formában lesznek találhatók.
A rendező iskolák a verseny iránt érdeklődő intézményeknek hozzáférést biztosítanak a feladatokhoz.
Az iskolai versenyek ideje: 2017. február.
REGIONÁLIS VÁLOGATÓK
Nevezés a regionális válogatóra:
A nevezési lapokat a régiós válogatót rendező intézményeknek kell megküldeni. A nevezési lapokhoz csatolni
kell a versenyzők aktuális tanulmányi évfolyamát igazoló iskolai tanulmányi értesítő (ellenőrző könyv) pecséttel
hitelesített fénymásolatát.
A nevezés határideje: 2017. március 16.
A regionális válogatók ideje: 2017. április 3-ától 2017. április 7-éig.
Ezen időszakon belül a verseny idejét a rendező iskola határozza meg.
Az Oktatási Hivatal a régiós válogatók rendezésével a következő intézményeket bízza meg:
1. Főváros (Budapest)
Dió Általános Iskola, előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium
OM azonosító: 038414 Tankerület azonosító: 194000
1098 Budapest, Friss u. 2. Intézményvezető: Lengyel Zoltán Attila
Telefon: 06 (1) 377-9908, fax: 06 (1) 378-3085
E-mail: igazgato@aimi-dogyo.sulinet.hu
2. Közép-Magyarország (Pest megye):
Kecskeméti Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és
Szociális Intézmény, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Juhar Utcai Tagintézménye
OM azonosító: 038452 (017) Tankerület azonosító: 025000
6000 Kecskemét, Juhar u. 23.
Intézményvezető: dr. Hollóné Ruska Zsuzsanna, tagintézmény-vezető: Szilvási László
Telefon: 06 (76) 478-322, 06 (20) 912-1970
E-mail: iroda@juharisi.sulinet.hu
3. Dél-Dunántúl (Baranya, Tolna, Somogy megye):
A rendező megye: Baranya megye
Pécsi Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Speciális Szakiskola és Kollégium
OM azonosító: 038444 Tankerület azonosító: 014000
7621 Pécs, Építők útja 9.
Intézményvezető: Páváné Kurnik Zsuzsanna Mária
Telefon: 06 (72) 257-338, telefon/fax: 06 (72) 257-338/13 mellék
E-mail: iskola@eltesm-pecs.sulinet.hu
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4. Nyugat-Dunántúl (Győr-Moson-Sopron, Zala, Vas megye):
A rendező megye: Zala megye
Koncz Dezső Általános Iskola, Kollégium, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
OM azonosító: 038580 Tankerület azonosító: 185000
8790 Zalaszentgrót, Zala u. 1. Intézményvezető: Szabó Ildikó Gabriella
Telefon: 06 (83) 560-114, telefon/fax: 06 (83) 360-224
E-mail: konczd@gmail.com
5. Észak-Magyarország (Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén megye):
A rendező megye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
OM azonosító: 038471 Tankerület azonosító: 048000
3526 Miskolc, Szeles u. 63–65. Intézményvezető: Görgényi Adrienn
Telefon: 06 (46) 509-217
E-mail: eltesmiskolc@gmail.com
6. Észak-Alföld (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok megye):
A rendező megye: Hajdú-Bihar megye:
Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium
OM azonosító: 038512 Tankerület azonosító: 084000
4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 5.
Intézményvezető: Tóthné Csiszár Éva
Telefon: 06 (52) 561-847, 06 (52) 561-848
E-mail: intezet@ovisk-hboszormeny.sulinet.hu
7. Dél-Alföld (Csongrád, Békés, Bács-Kiskun megye):
A rendező megye: Csongrád megye
Rendező: Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
OM azonosító: 038484 Tankerület azonosító: 058000
6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 34–36. Intézményvezető: Megyesi Istvánné
Telefon: 06 (62) 246-074
E-mail: kozmutza@kfisk-hmvhely.sulinet.hu
iskolatitkar@kfisk-hmvhely.sulinet.hu
8. Közép-Dunántúl (Veszprém, Fejér, Komárom-Esztergom megye):
A rendező megye: Fejér megye
Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium
OM azonosító: 038497 Tankerület azonosító: 068000
2462 Martonvásár, Bajcsy Zsilinszky Endre u. 32.
Intézményvezető: Orbánné Molnár Anikó
Telefon: 06 (22) 460-003
E-mail: titkarsag.papay@gmail.com
Nevezés a döntőre:
Régiónként 1 csapat nevezhető.
Kivételt képeznek az alábbi régiók és a főváros: Budapest és Észak-magyarországi 3–3 csapatot, Észak-alföldi és
a Dél-dunántúli 2–2 csapatot küldhet.
A regionális válogatót rendező intézmény vezetője a továbbjutó csapatok nevezési lapját – a versenyt követő héten
– megküldi az országos döntőt rendező intézménynek:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (3578 Girincs, Rákóczi u. 1.) Intézményvezető: Kányási Hedvig
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A nevezési lap tartalmazza:
1. a csapat tagjainak nevét, évfolyamát,
2. a tartalékversenyző nevét, évfolyamát,
3. iskola nevét, címét, elérhetőségeit, intézményvezető nevét,
4. a felkészítő tanár(ok) nevét,
5. a kísérő személy(ek) nevét.
Az országos döntő nevezési határideje: 2017. április 13-áig.
A regionális válogatón versenyző tanulók és a kísérő tanárok utazási költségét a küldő intézmények fizetik.
A régiós válogató megrendezésének utófeladatai:
A verseny megrendezését követően a jegyzőkönyvet, a szakmai beszámolót, a pénzügyi elszámolást és a verseny
eredménylistáját meg kell küldeni a Hivatalnak.
ORSZÁGOS DÖNTŐ
A verseny feladatait, az országos versenyt rendező intézmény gyógypedagógiai tanárai állítják össze.
A verseny díjazása:
Valamennyi résztvevő emléklapot kap. Az I-III. helyezett csapat tárgyjutalomban és oklevélben részesül.
Költségek:
A versenyző tanulók és a kísérő tanárok étkezése és szállása a rendező intézmény által biztosított.
Az országos döntőn a versenyzők és a kísérő tanárok útiköltségét a küldő intézmények fizetik.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma anyagilag támogatja az országos döntő rendezési költségeit.
A verseny megrendezését követően a jegyzőkönyvet, szakmai beszámolót és a verseny eredménylistáját az Oktatási
Hivatal címére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.) kell megküldeni.
A verseny témakörei:
Mottó:
Kellene kis kert, bő-termő,
Léc-kapuján kis réz-csengő.
Kellene még két fa kerék,
S egy taligát rá föltennék.
(Weöres Sándor: Kellene kis kert)
1. Általános ismeretek: Nagy öröm a kiskert
Mottó:
„Van nekem egy diófám,
de az olyan fajta;
dió terem rajta,
mellette az almafám,
azon pedig alma.
Mellettük egy szilvafám,
nézem, nézem, mintha
annak ágán se egyéb
teremne, csak szilva.”
(Zelk Zoltán)
Növények részei (fa és bokor felismerése, részeinek megnevezése)
Gyümölcsök – zöldségek:
Szókártya elolvasása (gyümölcsök, zöldségek), képek válogatása.
Gyümölcsök képe és gyümölcsmagok egyeztetése (alma, szilva, cseresznye, őszibarack).
Hol terem? Feladat megoldása a digitális táblán.
Zöldségek: melyik részét fogyasztjuk? (föld feletti, föld alatti rész felismerése).
Keresztrejtvény.
A madarak és rovarok haszna a kertben.
Szabadon választott dal előadása a gyümölcsről.
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2. Életvitel és gondozási ismeretek: kertészkedés
Mottó:
„Piros vagyok,
Kerek édes,
Főleg nyersen egészséges!”
(Donászy Magda)
Dalok válogatása: melyik dal szól a paradicsomról?
Hull a szilva a fáról…
Zöld paradicsom…
Körtéfa, körtéfa…
A paradicsom palánta ültetésének menete (képek időrendi sorrendbe rakása, digitális táblán).
Gyakorlati feladat:
Paradicsom palánta ültetése (eszközök kiválogatása, a palánta elültetése).
A paradicsom fejlődése (képek időrendi sorrendbe rakása, digitális táblán).
Növényvédelem (a biológiai növényvédelmének módjai).
3. Ügyes kezek – kézműves tevékenység
Mottó:
„Már megnőttem ügyes vagyok,
Termésképet csinálhatok!
Vágok, török, ragasztok,
Ujjaimra vigyázok!”
(Czövek Csaba)
Tíz darab termés megnevezése, csoportosítása (ehető, nem ehető).
Az ehető termések tartósítása, felhasználása.
Memória játék: ehető termések helyének megjegyzése, megmutatása.
Kukorica őrlemény készítése (törés, szitálás).
A szükséges eszközök kiválasztása.
Öt darab kisebb terméskép elkészítése (forma körberajzolása, ragasztás).
Egy darab nagy kompozíció összeállítása (vágás, ragasztás).
Rendrakás, takarítás.
Felhasznált anyagok: termések, faág, színes karton, olló, ragasztó, sablon, zsák, kalapács, kötény, szemétlapát, seprű,
szemetes, nedves rongy, száraz rongy, műanyag doboz, gyufás skatulya, szita.
4. Konyhai gyakorlat: Az egészséges uzsonna
Mottó:
„Bemutattam kiskertemet
Zöldségeket, gyümölcsöket
Finomak és szépek
Gyere, kóstold őket!”
(Márkus Kata)
Elméleti kérdések az egészséges táplálkozásról.
Szendvics és tavaszi saláta elkészítése.
Terítés, tálalás.
Kulturált étkezés.
Rendrakás a konyhában.
Balesetvédelmi ismeretek.
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5. Sport, mozgás, játékos akadályverseny
Gyümölcsszüret
Mottó:
„Körtefa, almafa, szilvafa ringló
Érik a szőlő, vesszőn ringó.”
(Tóthárpád Ferenc)
Játékos sportfeladatok:
Egyensúlyozó járás gerendán (4m-es tornapad felfordítva) vödörrel a kézben.
Sárga kislabda szedegetése karikából vödörbe 5 × 3 darab (alma).
Fel- és lemászás bordásfalon, golyók leszedése egy fent rögzített vödörből egy a földön elhelyezett vödörbe.
(Szilvaszedés).
Fel- és leugrás zsámolyra, majd a magasugró állványon elhelyezett stilizált szőlőfürtök leszedése. (Szépen szóló
szőlő).
Mászás ugrószekrényen, kúszás alagúton.
Csapatfeladat: „Döngő tök” célbadobás medicinlabdával.
A verseny díjazása:
Valamennyi résztvevő emléklapot kap. Az I-III. helyezett csapat tárgyjutalomban és oklevélben részesül.
Költségek:
A versenyző tanulók és a kísérő tanárok étkezése és szállása a rendező intézmény által biztosított.
Az országos döntőn a versenyzők és a kísérő tanárok útiköltségét a küldő intézmények fizetik.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma anyagilag támogatja az országos döntő rendezési költségeit.
A verseny megrendezését követően a jegyzőkönyvet, a szakmai beszámolót, a pénzügyi elszámolást és a verseny
eredménylistáját meg kell küldeni a Hivatalnak.

A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák tanulóinak
XLII. ORSZÁGOS KOMPLEX TANULMÁNYI VERSENYE
A verseny időpontja: 2017. június 1–2.
Rendező: Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
OM azonosító: 038549 Tankerület azonosító: 120000
2230 Gyömrő, Üllői út 26. Igazgató: Kácsándiné Kottász Katalin
Telefon: 06 (29) 332-983, Telefon/fax: 06 (29) 330-071
E-mail: gyomro@axelero.hu
A verseny célja: A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák 6. és 7. évfolyamos
tanulóinak tehetséggondozása, pályaorientációjának segítése.
A verseny fordulói: Iskolai, megyei (fővárosi) válogató és országos döntő.
ISKOLAI VÁLOGATÓ
Az iskolai versenyeket a módszertani munkaközösségek, az iskolák pedagógusai szervezik.
A 6. és 7. évfolyamos tanulók minden megadott témakörben 4 fős csapatokban versenyeznek, kivéve a matematika
tantárgy egyéni versenyét. A nevező csapat legalább egy tagja 6. évfolyamú tanuló legyen.
Az iskolai válogató feladatait – az országos döntő témaköreinek figyelembevételével – az iskolai válogatót szervezők
határozzák meg.
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MEGYEI VÁLOGATÓK
A megyei válogatók ideje: 2017. április 4.
Szükség esetén a megyei/fővárosi pedagógiai intézetek segítik a megyei válogatók megszervezését.
A megyei/fővárosi fordulók feladatai az Oktatási Hivatal honlapján, az adafor tárhelyen lesznek érhetők a Hivatal
által meghatározott időpontban. Az ehhez szükséges hivatkozást a Hivatal megküldi a válogatókat rendező iskolák
vezetőinek. A tárhelyen az állomásonkénti versenyanyag tömörített (Zip) PDF formában lesznek találhatók.
A letöltött feladatokat titkosan kell kezelni.
A versenyfeladatok a megyei verseny megkezdése előtt (2017. április 4.) nem kerülhetnek nyilvánosságra,
kipróbálásra.
A versenyanyag előkészítését, a sokszorosítást csak olyan személy(ek) végezheti(k), aki az intézmény csapatának
felkészítésében nem vett(ek) részt!
Az Oktatási Hivatal a megyei válogatók rendezésével a következő intézményeket bízza meg:
1. Bács-Kiskun megye:
Kiskőrösi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Integrált Óvoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
OM azonosító: 038454. Tankerület azonosító: 026000
6200 Kiskőrös, Hrúz Mária u. 2/1. Intézményvezető: Markó Ibolya
Telefon: 06 (78) 513-521
E-mail: egymi@egymi.hu
2. Baranya megye:
Szentlőrinci Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola
és Kollégium
OM azonosító: 201052 (005) Tankerület azonosító: 019000
7940 Szentlőrinc, Kodolányi János u. 13. Mb. intézményvezető: Czömpöly Lászlóné
Mb. tagintézmény-vezető: Káhleszné Krémer Ildikó
Telefon: 06 (73) 510-191, 06 (73) 570-017
E-mail: egymi.sztl@gmail.com, tagozat@szentlorinc.hu
3. Békés megye:
Esély Pedagógiai Központ Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola Pánczél Imre Tagintézménye
OM azonosító: 028452 (011). Tankerület azonosító: 033000
5700 Gyula, Szent István út 36. Intézményvezető: Szabó Éva
Telefon: 06 (66) 32-8064
E-mail: esely.szabo@gmail.com
4. Borsod-Abaúj-Zemplén megye:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Ózdi Tagintézménye
OM azonosító: 038477 (003). Tankerület azonosító: 055000
3600 Ózd, 48-as út 26. Tagintézmény-vezető: Kozup Sándor
Telefon: 06 (48) 470-038, 06 (48) 570-034
E-mail: fogisozd@gmail.com
5. Budapest (főváros):
Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény
OM azonosító: 038434. Tankerület azonosító: 205000
1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 22. Főigazgató: Csécsi Barnabás Sándor
Telefon: 06 (1) 421-0328, 06 (1) 283-0759
E-mail: benedek@fovarosi-benedek.hu, speceds@t-online.hu
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6. Csongrád megye:
Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium,
Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
OM azonosító: 038484 (007). Tankerület azonosító: 058000
6900 Makó, Vásárhelyi út 1–3. Tagintézmény-vezető: Vargáné Szalados Klára
Telefon: 06 (62) 212-855
E-mail: igazgato@papayendre.hu, kozmutza@kfisk-hmvhely.sulinet.hu
7. Fejér megye:
Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény
OM azonosító: 038491. Tankerület azonosító: 072000
8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula u. 6. Intézményvezető: Bartyik Mihályné
Telefon: 06 (22) 504-674
E-mail: aranyszfvar@gmail.com
8. Győr-Moson-Sopron megye:
Doborjáni Ferenc Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Fejlesztő Iskola, Általános
Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium
OM azonosító: 038503. Tankerület azonosító: 078000
9400 Sopron, Brennbergi út 82. Intézményvezető: Krutzlerné Szarka Tünde
Telefon: 06 (99) 512-730
E-mail: iskola@doborjani-sopron.sulinet.hu
9. Hajdú-Bihar megye:
Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 031026 (009). Tankerület azonosító: 086000
4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2–10. Intézményvezető: Tóth Imre
Telefon: 06 (52) 570-536
E-mail: bocskai@bocskai.net
10. Heves megye:
Egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő
Speciális Szakiskola és Kollégium
OM azonosító: 038521. Tankerület: 091000
3300 Eger, Szalapart u. 81. Intézményvezető: Hornyeczki Lászlóné
Telefon: 06 (36) 411-933
E-mail: altalanosiskola@szalaparti-eger.sulinet.hu,
igazgató@szalaparti-eger.sulinet.hu
11. Jász-Nagykun-Szolnok megye:
J-N-Sz. Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény és Kollégium
OM azonosító: 038406. Tankerület azonosító: 103000
5461 Tiszaföldvár, Beniczky Géza út 5. Intézményvezető: Szabó Mihály Balázs
Telefon: 06 (56) 470-169
E-mail: gyogyped.homok@gmail.com
12. Komárom-Esztergom megye:
Esztergomi Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és
Speciális Szakiskola
OM azonosító: 038526. Tankerület azonosító: 106000
2500 Esztergom, Dobogókői út 29. Intézményvezető: Bodrogai Tibor
Telefon: 06 (33) 523-150
E-mail: montaghiskola@freemail.hu
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13. Nógrád megye:
Pásztói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola,
Speciális Szakiskola és Kollégium
OM azonosító: 038535. Tankerület azonosító: 114000
3060 Pásztó, Fő út 138. Intézményvezető: Koós István
Telefon: 06 (32) 460-699
E-mail: egymi@nograd.hu, pasztoegymi@gmail.com
14. Pest megye:
Cházár András EGYMI Kollégium és Gyermekotthon Pivár Ignác Tagintézménye
OM azonosító: 032652 (003). Tankerület azonosító: 120000
2600 Vác, Zichy Hyppolit u. 16–18. Tagintézmény-vezető: Kiss Edit
Telefon: 06 (27) 316-465, 06 (27) 503-835
E-mail: zichy@chazar.hu
15. Somogy megye:
Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
OM azonosító: 038551. Tankerület azonosító: 139000
7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv u. 2. Intézményvezető: Dr. Benczéné Csorba Margit
Telefon: 06 (82) 512-766
E-mail: barcziiskola@barcziiskola.hu
16. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:
Nyírbátori Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola Móra Ferenc Tagintézménye
OM azonosító: 038585 (003). Tankerület azonosító: 152000
Mátészalka, Kossuth Lajos tér 4. Tagintézmény-vezető: Szile Bertalan Péter
Telefon: 06 (44) 312-659
E-mail: moraferenc@vipmail.hu
17. Tolna megye:
Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Gazdag Erzsi Általános Iskolája és
Kollégiuma
OM azonosító: 101304 (011). Tankerület azonosító: 160000
7030 Paks, Kossuth Lajos u. 7. Intézményvezető: Rajkóné Kiss Ágnes
Telefon: 06 (74) 510-188
E-mail: tmegymi@gmail.com
18. Vas megye:
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ Egységes Gyógypedagógiai Konduktív Pedagógiai
Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola
OM azonosító: 200437. Tankerület azonosító: 168000
9700 Szombathely, Dózsa György u. 6. Igazgató: Tóthné Sipos Judit
Telefon: 06 (94) 327-955
E-mail: aranyhid@aranyhid-szhely.sulinet.hu, nsy0707@gmail.com
19. Veszprém megye:
Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
OM azonosító: 038572. Tankerület azonosító: 178000
8200 Veszprém, Batthyány u. 12. Intézményvezető: Horváth Éva
Telefon: 06 (88) 424-612
E-mail: barczi@barczi-vprem.sulinet.hu
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20. Zala megye:
Béke Ligeti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
OM azonosító: 038579 Tankerület azonosító: 184000
8900 Zalaegerszeg, Béke ligeti u. 6. Intézményvezető: Herold József János
Telefon: 06 (92) 510-888
E-mail: titkarsag@bekeligeti-zala.sulinet.hu
A versenyzőket valamennyi állomáson 3–3 fős zsűri értékeli.
Amennyiben a legjobb eredményt elérő csapatok pontszáma azonos, tartalék feladat megoldása alapján kell
eldönteni az első helyezést.
A nevezéseket a rendező intézményeknek kell megküldeni 2017. március 4-éig.
Nevezés a döntőre:
Az országos döntőn a megyei (fővárosi) versenyen legeredményesebben szereplő csapat vesz részt.
Megyénként egy csapat nevezhető.
Kivételt képeznek az alábbi megyék és a főváros: Budapest 4 csapatot, Bács-Kiskun és Borsod-Abaúj-Zemplén megye
2–2 csapatot küldhet.
A megyei válogatót rendező intézmény vezetője a továbbjutó csapatok nevezési lapját – a versenyt követő héten –
megküldi az országos döntőt rendező intézménynek:
Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI (2230
Gyömrő, Üllői út 26.) Igazgató: Kácsándiné Kottász Katalin.
A nevezési lap tartalmazza:
1. a csapat tagjainak nevét, évfolyamát,
2. iskola nevét, címét, elérhetőségeit, intézményvezető nevét,
3. a felkészítő tanár(ok) nevét,
4. a kísérő személy(ek) nevét.
Az országos döntő nevezési határideje: 2017. április 15.
A megyei fordulón a versenyző tanulók és a kísérő tanárok utazási költségeit a nevező intézmények fizetik.
A megyei válogató megrendezésének utófeladatai:
A verseny megrendezését követően a jegyzőkönyvet, a szakmai beszámolót, a pénzügyi elszámolást és a verseny
eredménylistáját meg kell küldeni a Hivatalnak.
ORSZÁGOS DÖNTŐ
Az országos döntő verseny feladatait a rendező iskola: Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális
Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI szaktanárai állítják össze az OH megbízásából.
A verseny témakörei:
1. Magyar irodalom
Mottó: „Vannak olyan könyvek, amelyek álmodni hívnak,
és vannak olyanok, amelyek megmutatják a világot”
(Paulo Coelho)
Népköltészet-műköltészet. A népköltészeti alkotások jellemzői, csoportjai.
Mesék, mondák, balladák világa. Meseírók, mesegyűjtők.
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2. Történelem
Mottó: „Szeretném azt hinni, hogy Magyarország van, volt, lesz.”
(Gróf Széchenyi István)
A magyarság őstörténete (nyelvcsalád, foglalkozások, eredetmondák).
Etelköz (besenyő támadások, vérszerződés).
Honfoglalás (életmód, rokonság, öltözködés, lakóhely, a végleges haza).
Árpád-házi királyaink (tevékenységük, törvényeik, élet az Árpád-házi királyok idején).
3. Matematika
Egyéni verseny.
Mottó: „Az emberek csak azért gondolják, hogy a matematika nehéz,
mert még nem döbbentek rá, hogy az élet maga milyen bonyolult.”
(Neumann János)
Hétköznapok matematikája:
A pénzhasználat.
Összeadás, kivonás különböző mértékegységű mennyiségekkel.
Az idő (év, hónap, nap, óra, perc).
Feleletválasztásos feladatok:
Alapműveletek (4 lehetséges válasz közül az egyetlen jó kiválasztás).
Geometria alakzatok:
Síkidom (tulajdonságai, szögfajták, háromszögek, nevezetes négyszögek).
Szöveges feladatok:
Összetett szöveges feladatok megoldása.
4. Életvitel és Gyakorlati ismeretek
Mottó: „A Földet nem nagyszüleinktől örököltük,hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.”
(Indián mondás)
Lakókörnyezetünk-településformák.
Energia, energiaforrások, energiatakarékosság.
Környezetvédelem.
Újrahasznosítható hulladékok.
5. Földrajz
Mottó: „Szép vagy Magyarország”
Magyarország elhelyezkedése Európában.
Magyarország természeti adottságai, éghajlata, vizei.
Magyarország nagy tájai:
A Dunántúl (éghajlata, domborzata, vizei, növénytermesztése, természeti kincsei, nevezetességei,
népművészeti értékei).
Dunántúl nagyvárosainak elhelyezkedése a térképen.
6. Természetismeret
Mottó: Gyógyítás „fűvel-fával”
A népi gyógyászat a hétköznapokban a múltban.
Gyógynövények erdők-mezők.
Gyógynövények hatóanyagai.
Gyógyteák és gyógyhatásaik a betegségek kezelésében.
Mérgező növények.
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A verseny díjazása: Az országos versenyen a csapatok arany, ezüst és bronz fokozatot érnek el. A kiemelkedő egyéni
teljesítményt nyújtó versenyzők tárgyjutalomban részesülnek.
Költségek: A versenyző tanulók és a kísérő tanárok étkezését és szállását a rendező intézmény biztosítja.
Az országos döntőn a versenyzők és a kísérő tanárok útiköltségét a küldő intézmények fizetik.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma anyagilag támogatja a megyei és az országos döntő rendezési költségeit.
A verseny megrendezését követően a jegyzőkönyvet, a szakmai beszámolót, a pénzügyi elszámolást és a verseny
eredménylistáját meg kell küldeni a Hivatalnak.

Név

Bende Imre

Füvesi István Dr.

Sorszám

1.

2.

1. számú melléklet

6800

9700

Irányítószám

Hódmezővásárhely

Szombathely

Település

Somogyi B. u. 68.

Vörösmarty u. 25.

Cím

55-481-01
54-213-05
55-213-04
55-213-05
51-481-02
51-481-03
54-481-01
31-481-01
54-481-02

Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika

51-481-01

54-481-05

Informatika

54-481-04

55-213-02

Informatika

Informatika

51-481-01

Informatika

Informatika

54-481-04

Informatika

31-523-01

31-523-01

Informatika

Informatika

54-481-03

Informatika

54-481-03

54-481-02

Informatika

Informatika

OKJ-azonosító

Szakmacsoport

Adatbázis kezelő

Informatikai rendszergazda

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Infokommunikációs hálózatépítő
és üzemeltető
Távközlési és informatikai hálózatszerelő

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Gazdasági informatikus

Számítógépes műszaki rajzoló

CAD-CAM informatikus

Webmester

Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda

Multimédia-alkalmazásfejlesztő

Mobilalkalmazás fejlesztő

Szoftverfejlesztő

Térinformatikus

Műszaki informatikus

Internetes alkalmazásfejlesztő

Adatbázis kezelő

Informatikai rendszergazda

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Infokommunikációs hálózatépítő
és üzemeltető
Távközlési és informatikai hálózatszerelő

Hosszabbítás

Típus

Gazdasági informatikus

OKJ megnevezés

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 73. §-ának (2) bekezdés f ) pontjában, valamint a 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet (továbbiakban R.) 6. §-ában foglaltakra
tekintettel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felügyelete alá tartozó szakképesítések területén a 2016. április 25-én megtartott bíráló bizottsági ülésen elfogadott, szakmai
vizsgaelnöki teendők ellátásával megbízható vizsgaelnököket az 1. számú melléklet tartalmazza.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye az Országos Képzési Jegyzékben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felügyelete alá tartozó informatikai
és távközlési szakképesítések Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzékéről

Értesítések
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Név

Füvesi István Dr.

Gábris Jácint

Kovács József

Módos Gábor

Sorszám

2.

3.

4.

5.

9026

5000

8808

6800

Irányítószám

Győr

Szolnok

Nagykanizsa – Palin

Hódmezővásárhely

Település

Dózsa rkp. 25.

Bimbó ú.17.

Herkules utca 21. 4 A

Somogyi B. u. 68.

Cím

55-213-02
55-213-04
51-481-02
54-481-03
31-523-01
54-481-04
54-482-01
54-481-05
34-523-02
55-481-01
51-481-01
51-481-02
51-481-03
51-481-01
54-481-02
51-481-02
31-481-01
54-481-01
54-481-03
31-523-01
54-481-04
51-481-01
51-481-03
55-213-02
55-213-05
54-481-05

Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika

34-523-02

Informatika
54-213-05

55-213-05

Informatika

Informatika

51-481-03

Informatika

Informatika

OKJ-azonosító

Szakmacsoport

Műszaki informatikus

Multimédia-alkalmazásfejlesztő

Internetes alkalmazásfejlesztő

Webmester

Adatbázis kezelő

Informatikai rendszergazda

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Infokommunikációs hálózatépítő
és üzemeltető
Távközlési és informatikai hálózatszerelő

Hosszabbítás

Új

Új

Új

Új

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

CAD-CAM informatikus

Számítógépes műszaki rajzoló

Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda

Gazdasági informatikus

Adatbázis kezelő

Webmester

Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda

Adatbázis kezelő

Térinformatikus

Számítógép-szerelő, karbantartó

Műszaki informatikus

IT mentor

Informatikai rendszergazda

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Távközlési és informatikai hálózatszerelő

Hosszabbítás

Infokommunikációs hálózatépítő
és üzemeltető

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Típus

Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda

Mobilalkalmazás fejlesztő

Internetes alkalmazásfejlesztő

Szoftverfejlesztő

Számítógép-szerelő, karbantartó

Multimédia-alkalmazásfejlesztő

Webmester

OKJ megnevezés
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2459

2117

Schön Beatrix

Szekeresné
Németh Tünde

6.

7.

9026

Módos Gábor

5.

Irányítószám

Név

Sorszám

Isaszeg

Rácalmás

Győr

Település

Bartók Béla u. 44/2.

Vasvirág utca 41.

Dózsa rkp. 25.

Cím

55-481-01
34-523-02
54-213-05
51-481-02
31-523-01

Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika

31-523-01
54-481-04
51-481-02
55-213-02

Informatika
Informatika
Informatika
Informatika

54-481-03

54-481-05

Informatika

Informatika

55-213-05

Informatika

54-481-02

55-213-04

Informatika

Informatika

54-482-01

Informatika

51-481-03

55-213-02

Informatika

54-481-01

54-481-04

Informatika

Informatika

54-481-03

Informatika

Informatika

54-481-02

Informatika

51-481-02

Informatika

31-481-01

31-481-01

Informatika

Informatika

55-213-04

Informatika

51-481-01

54-213-05

Informatika

54-481-01

34-523-02

Informatika

Informatika

55-481-01

Informatika

Informatika

OKJ-azonosító

Szakmacsoport

Internetes alkalmazásfejlesztő

Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda

Informatikai rendszergazda

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Infokommunikációs hálózatépítő
és üzemeltető
Távközlési és informatikai hálózatszerelő

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Új

Új

Új

Új

Új

Új

Új

Új

Új

Új

Új

Gazdasági informatikus

CAD-CAM informatikus

Webmester

Távközlési és informatikai hálózatszerelő

Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda

Szoftverfejlesztő

Számítógép-szerelő, karbantartó

Térinformatikus

Műszaki informatikus

Multimédia-alkalmazásfejlesztő

Mobilalkalmazás fejlesztő

IT mentor

Internetes alkalmazásfejlesztő

Új

Új

Informatikai rendszergazda

Új

Gazdasági informatikus

Új

Új

Új

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Típus

Infokommunikációs hálózatépítő
és üzemeltető

Számítógépes műszaki rajzoló

CAD-CAM informatikus

Adatbázis kezelő

Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda

Számítógépes műszaki rajzoló

Mobilalkalmazás fejlesztő

Szoftverfejlesztő

Számítógép-szerelő, karbantartó

Térinformatikus

OKJ megnevezés
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2117

Szekeresné
Németh Tünde

Tarczal László

Tirpák András

Ács Péterné

Balogh Gábor József

7.

8.

9.

10.

11.

1213

4800

3525

7030

Irányítószám

Név

Sorszám

Budapest

Vásárosnamény

Miskolc

Paks

Isaszeg

Település

Repkény út 14.

Árpád köz 6/B

Patak u. 10. 2/1.

Dózsa Gy. út 94.

Bartók Béla u. 44/2.

Cím

51-481-03
54-481-01
31-481-01
54-481-01
31-481-01
54-481-02
54-481-04
51-481-01
51-481-03
55-213-05
54-213-05
55-213-02
55-213-04
55-481-01
51-481-02
51-481-01
54-481-02

Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika

54-481-02
54-481-04
51-481-01
51-481-02

Informatika
Informatika
Informatika
Informatika

51-481-02

31-481-01

Informatika

Informatika

51-481-01

Informatika

51-481-03

55-213-05

Informatika

54-481-04

55-213-04

Informatika

Informatika

54-213-05

Informatika

Informatika

54-481-05
55-481-01

Informatika
Informatika

OKJ-azonosító

Szakmacsoport

Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda

Adatbázis kezelő

Informatikai rendszergazda

Gazdasági informatikus

Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda

Webmester

Informatikai rendszergazda

Gazdasági informatikus

Adatbázis kezelő

Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda

Térinformatikus

Mobilalkalmazás fejlesztő

Internetes alkalmazásfejlesztő

Szoftverfejlesztő

Multimédia-alkalmazásfejlesztő

Webmester

Adatbázis kezelő

Informatikai rendszergazda

Gazdasági informatikus

Számítógépes műszaki rajzoló

CAD-CAM informatikus

Számítógépes műszaki rajzoló

CAD-CAM informatikus

Webmester

Számítógépes műszaki rajzoló

Adatbázis kezelő

Multimédia-alkalmazásfejlesztő

Mobilalkalmazás fejlesztő

Szoftverfejlesztő

Térinformatikus

Műszaki informatikus

OKJ megnevezés

Új

Új

Új

Új

Új

Új

Új

Új

Új

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Új

Új

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Típus
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2151

3980

Bogácsi Attila

Bulyáki Gyöngyi

Bulyáki Gyöngyi

Császiné
Busa Krisztina

12.

13.

14.

15.

2151

6100

1213

Balogh Gábor József

11.

Irányítószám

Név

Sorszám

Sátoraljaújhely

Fót

Fót

Kiskunfélegyháza

Budapest

Település

Vasvári P. u. 13. 2/9.

Fruzsina u. 29.

Fruzsina u. 29.

Nyíl u. 37.

Repkény út 14.

Cím

55-213-02
51-481-02
51-481-01
54-481-01
31-481-01
54-481-02
54-482-01
54-481-05
55-481-01
34-523-02
51-481-02
51-481-03

Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika

54-481-02

Informatika
Informatika

51-481-03

Informatika

54-481-04

Informatika
51-481-01

51-481-03

Informatika
Informatika

51-481-02

51-481-01

Informatika

55-481-01

54-481-04

Informatika

Informatika

54-481-02

Informatika

Informatika

31-481-01

Informatika

54-481-05

54-481-01

Informatika

Informatika

51-481-03

Informatika

55-213-05

34-523-02

Informatika

54-482-01

55-481-01

Informatika

Informatika

54-481-05

Informatika

Informatika

OKJ-azonosító

Szakmacsoport

Webmester

Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda

Számítógép-szerelő, karbantartó

Térinformatikus

Műszaki informatikus

IT mentor

Gazdasági informatikus

Számítógépes műszaki rajzoló

CAD-CAM informatikus

Adatbázis kezelő

Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda

Internetes alkalmazásfejlesztő

Gazdasági informatikus

Webmester

Adatbázis kezelő

Informatikai rendszergazda

Webmester

Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda

Térinformatikus

Műszaki informatikus

Multimédia-alkalmazásfejlesztő

IT mentor

Adatbázis kezelő

Informatikai rendszergazda

Gazdasági informatikus

Számítógépes műszaki rajzoló

CAD-CAM informatikus

Webmester

Számítógép-szerelő, karbantartó

Térinformatikus

Műszaki informatikus

OKJ megnevezés

Új

Új

Új

Új

Új

Új

Új

Új

Új

Új

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Bővítés

Bővítés

Bővítés

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Új

Új

Új

Új

Típus
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Név

Fodor Tamás

Gyuris Csaba

Huszár Dezső

Huszár Dezső

Sorszám

16.

17.

18.

19.

7400

7400

6757

1046

Irányítószám

Kaposvár

Kaposvár

Szeged

Budapest

Település

Erdősor u. 89/A

Erdősor u. 89/A

Napraforgó u. 1.

Jósika u. 28.

Cím

51-481-03
55-213-05
34-523-02
51-481-02
54-481-02
54-481-03
31-523-01
54-481-04
55-213-02
55-213-04
55-213-05
54-481-05
54-213-05
55-481-01
51-481-01
51-481-02
51-481-03
54-481-03
31-523-01
54-481-05
55-481-01
54-481-01
31-481-01
54-481-02
54-481-04
51-481-01

Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika

51-481-01

Informatika
55-213-02

54-481-04

Informatika
Informatika

54-481-02

Informatika

Informatika

OKJ-azonosító

Szakmacsoport

Adatbázis kezelő

Informatikai rendszergazda

Gazdasági informatikus

Számítógépes műszaki rajzoló

CAD-CAM informatikus

Térinformatikus

Műszaki informatikus

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Infokommunikációs hálózatépítő
és üzemeltető
Távközlési és informatikai hálózatszerelő

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Webmester

Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda

Adatbázis kezelő

Térinformatikus

Szoftverfejlesztő

Műszaki informatikus

Multimédia-alkalmazásfejlesztő

Mobilalkalmazás fejlesztő

Internetes alkalmazásfejlesztő

Informatikai rendszergazda

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Infokommunikációs hálózatépítő és
üzemeltető
Távközlési és informatikai hálózatszerelő

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Típus

Gazdasági informatikus

Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda

Számítógép-szerelő, karbantartó

Multimédia-alkalmazásfejlesztő

Internetes alkalmazásfejlesztő

Webmester

Adatbázis kezelő

Informatikai rendszergazda

Gazdasági informatikus

OKJ megnevezés
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Név

Huszár Dezső

Kádár Tünde

Lovrity Ernő

Sorszám

19.

20.

21.

3528

6721

7400

Irányítószám

Miskolc

Szeged

Kaposvár

Település

Alkotmány út 39.

Lengyel u. 24. III. 7.

Erdősor u. 89/A

Cím

55-213-02
55-213-04
55-213-05
51-481-02
54-481-02
54-481-03
31-523-01
54-481-04
51-481-03
34-523-02
54-213-05
55-213-02
55-213-04
55-213-05
51-481-01
51-481-02
54-481-02
54-481-03
31-523-01
54-481-04
51-481-01
51-481-03
55-213-05
34-523-02
54-213-05
55-213-02
55-213-04
51-481-02

Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika

54-213-05

Informatika
Informatika

51-481-03
34-523-02

Informatika
Informatika

OKJ-azonosító

Szakmacsoport

Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda

Mobilalkalmazás fejlesztő

Internetes alkalmazásfejlesztő

Szoftverfejlesztő

Számítógép-szerelő, karbantartó

Multimédia-alkalmazásfejlesztő

Webmester

Adatbázis kezelő

Informatikai rendszergazda

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás
Távközlési és informatikai hálózatszerelő

Hosszabbítás

Gazdasági informatikus

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Infokommunikációs hálózatépítő
és üzemeltető

Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda

Adatbázis kezelő

Multimédia-alkalmazásfejlesztő

Mobilalkalmazás fejlesztő

Internetes alkalmazásfejlesztő

Szoftverfejlesztő

Számítógép-szerelő, karbantartó

Webmester

Informatikai rendszergazda

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Infokommunikációs hálózatépítő
és üzemeltető
Távközlési és informatikai hálózatszerelő

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Típus

Gazdasági informatikus

Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda

Multimédia-alkalmazásfejlesztő

Mobilalkalmazás fejlesztő

Internetes alkalmazásfejlesztő

Szoftverfejlesztő

Számítógép-szerelő, karbantartó

Webmester

OKJ megnevezés
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Név

Márkus Zsolt

Marton László

Sorszám

22.

23.

8800

1095

Irányítószám

Nagykanizsa

Budapest

Település

Péterfai u. 15/2.

Mester u. 37.

Cím

55-523-03

Informatika

55-523-01

55-523-02

55-523-03
51-523-02
54-481-04

Informatika

Informatika

Informatika
Informatika
Informatika

55-523-05

31-523-01

Informatika

Informatika

34-523-02

Informatika

54-523-05

55-481-01

Informatika

55-481-01

54-481-05

Informatika

Informatika

51-481-03

Informatika

Informatika

51-481-02

Informatika

54-481-05

51-481-01

Informatika

Informatika

54-481-04

Informatika

54-481-01

54-481-03

Informatika

31-481-01

54-481-02

Informatika

Informatika

55-523-01

Informatika

Informatika

OKJ-azonosító

Szakmacsoport

Új
Elektronikus hozzáférési
és magánhálózati rendszerüzemeltető
technikus

Informatikai rendszergazda

Távközlési üzemeltető

Gerinchálózati rendszerüzemeltető
technikus

Új

Új

Új

Új

Új

Beszédátviteli rendszerüzemeltető
technikus

Elektronikus műsorközlő
és tartalomátviteli rendszerüzemeltető
technikus

Új

Új

Új

Új

Távközlési technikus

Térinformatikus

Műszaki informatikus

Számítógépes műszaki rajzoló

Új

Hosszabbítás

Gerinchálózati rendszerüzemeltető
technikus
CAD-CAM informatikus

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Távközlési és informatikai hálózatszerelő

Számítógép-szerelő, karbantartó

Térinformatikus

Műszaki informatikus

Webmester

Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda

Adatbázis kezelő

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Infokommunikációs hálózatépítő
és üzemeltető
Informatikai rendszergazda

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Elektronikus hozzáférési
és magánhálózati rendszerüzemeltető
technikus
Gazdasági informatikus

Típus

OKJ megnevezés

2667
O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 9. szám

6724

9721

Molnár Edit

Némethné
dr. Tömő Zsuzsanna

Sabján Sándor

24.

25.

26.

8960

8800

Marton László

23.

Irányítószám

Név

Sorszám

Lenti

Gencsapáti

Szeged

Nagykanizsa

Település

Ady u. 6.

Hunyadi u. 63.

Bartucz Lajos u. 6/2.

Péterfai u. 15/2.

Cím

51-481-02
54-481-01
54-481-02
54-481-04
51-481-01
54-482-01

Informatika
Informatika
Informatika
Informatika

55-481-01

Informatika

Informatika

54-481-05

Informatika

Informatika

54-481-02

Informatika

55-213-05

51-481-01

Informatika

Informatika

51-481-02

Informatika

55-213-04

51-481-01

Informatika

55-213-02

55-213-05

Informatika

Informatika

55-213-04

Informatika

Informatika

55-213-02

Informatika

54-213-05

54-213-05

Informatika

34-523-02

Informatika

31-523-01

Informatika

Informatika

54-481-03

Informatika

51-481-03

54-482-01

Informatika

Informatika

34-523-02

Informatika

54-481-02

51-481-03

Informatika

54-481-04

51-481-02

Informatika

Informatika

51-481-01

Informatika

Informatika

OKJ-azonosító

Szakmacsoport

Gazdasági informatikus

IT mentor

Adatbázis kezelő

Informatikai rendszergazda

Gazdasági informatikus

CAD-CAM informatikus

Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda

Multimédia-alkalmazásfejlesztő

Mobilalkalmazás fejlesztő

Internetes alkalmazásfejlesztő

Szoftverfejlesztő

Térinformatikus

Műszaki informatikus

Gazdasági informatikus

Adatbázis kezelő

Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda

Adatbázis kezelő

Multimédia-alkalmazásfejlesztő

Mobilalkalmazás fejlesztő

Internetes alkalmazásfejlesztő

Szoftverfejlesztő

Számítógép-szerelő, karbantartó

Webmester

Informatikai rendszergazda

Új

Új

Új

Új

Új

Új

Új

Új

Új

Új

Új

Új

Új

Új

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Új

Új

Infokommunikációs hálózatépítő
és üzemeltető
Távközlési és informatikai hálózatszerelő

Új

Új

Új

Új

Új

Típus

IT mentor

Számítógép-szerelő, karbantartó

Webmester

Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda

Adatbázis kezelő

OKJ megnevezés
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Név

Sabján Sándor

Székely-Suber Zsolt

Zsivola Magdolna

Sorszám

26.

27.

28.

6722

1191

8960

Irányítószám

Szeged

Budapest

Lenti

Település

Kossuth Lajos sgt. 9–13.

József Attila utca 57–63/A
3. 53.

Ady u. 6.

Cím

54-481-04
55-213-04
55-213-05
34-523-02
54-213-05
55-213-02
51-481-01
51-481-02
51-481-03
54-481-01
54-481-02

Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika

54-481-04

31-523-01

Informatika

31-523-01

54-481-03

Informatika

Informatika

54-481-02

Informatika

Informatika

55-213-05

Informatika

54-481-03

55-213-02

Informatika

Informatika

31-523-01

Informatika

51-481-02

Informatika

54-481-03

54-213-05

Informatika

Informatika

31-481-01

Informatika

51-481-03

34-523-02

Informatika

55-481-01

54-481-05

Informatika

Informatika

55-213-04

Informatika

Informatika

OKJ-azonosító

Szakmacsoport

Internetes alkalmazásfejlesztő

Informatikai rendszergazda

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Infokommunikációs hálózatépítő
és üzemeltető
Távközlési és informatikai hálózatszerelő

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Gazdasági informatikus

CAD-CAM informatikus

Webmester

Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda

Adatbázis kezelő

Internetes alkalmazásfejlesztő

Szoftverfejlesztő

Számítógép-szerelő, karbantartó

Multimédia-alkalmazásfejlesztő

Mobilalkalmazás fejlesztő

Informatikai rendszergazda

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Infokommunikációs hálózatépítő
és üzemeltető
Távközlési és informatikai hálózatszerelő

Hosszabbítás

Új

Új

Gazdasági informatikus

Multimédia-alkalmazásfejlesztő

Új

Új

Infokommunikációs hálózatépítő
és üzemeltető
Távközlési és informatikai hálózatszerelő

Új

Új

Új

Új

Új

Új

Új

Új

Típus

Webmester

Térinformatikus

Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda

Szoftverfejlesztő

Számítógépes műszaki rajzoló

Számítógép-szerelő, karbantartó

Műszaki informatikus

Mobilalkalmazás fejlesztő

OKJ megnevezés
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3524

3036

Bok Péter

Dr. habil
Négyesi Imre

Édes Péter Kornél

29.

30.

31.

9172

6722

Zsivola Magdolna

28.

Irányítószám

Név

Sorszám

Győrzámoly

Gyöngyöstarján

Miskolc

Szeged

Település

Ady E. út 28/B

Szabadhegyi út 34.

Kölcsey Ferenc u. 9. fszt. 2.

Kossuth Lajos sgt. 9–13.

Cím

54-482-01
54-481-01
54-481-02
54-481-03
31-523-01
54-481-04
51-481-01

Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika

51-481-01

Informatika

Informatika

51-481-03

Informatika

Informatika

51-481-02

Informatika

51-481-02

31-481-01

Informatika

51-481-01

55-213-05

Informatika

Informatika

55-213-04

Informatika

Informatika

54-482-01

Informatika

54-213-05

55-213-02

Informatika

Informatika

54-481-04

Informatika

34-523-02

54-481-02

Informatika

55-481-01

54-481-01

Informatika

Informatika

51-481-03

Informatika

Informatika

51-481-02

Informatika

54-481-05

31-481-01

Informatika

51-481-01

Informatika

34-523-02

Informatika
Informatika

54-481-05
55-481-01

Informatika
Informatika

OKJ-azonosító

Szakmacsoport

Adatbázis kezelő

Informatikai rendszergazda

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Infokommunikációs hálózatépítő
és üzemeltető
Távközlési és informatikai hálózatszerelő

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Új

Új

Új

Új

Új

Új

Új

Új

Új

Új

Új

Új

Új

Új

Új

Új

Új

Új

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Típus

Gazdasági informatikus

CAD-CAM informatikus

IT mentor

Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda

Adatbázis kezelő

Webmester

Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda

Számítógépes műszaki rajzoló

Adatbázis kezelő

Szoftverfejlesztő

Számítógép-szerelő, karbantartó

Térinformatikus

Műszaki informatikus

Multimédia-alkalmazásfejlesztő

Mobilalkalmazás fejlesztő

IT mentor

Internetes alkalmazásfejlesztő

Informatikai rendszergazda

Gazdasági informatikus

CAD-CAM informatikus

Webmester

Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda

Számítógépes műszaki rajzoló

Adatbázis kezelő

Számítógép-szerelő, karbantartó

Térinformatikus

Műszaki informatikus

OKJ megnevezés
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6791

6300

Horváth Gábor

Juhász Róbert

Kohány Szabolcs
Zsolt

32.

33.

34.

7039

9172

Édes Péter Kornél

31.

Irányítószám

Név

Sorszám

Kalocsa

Szeged

Németkér

Győrzámoly

Település

Alkotás útja 24. 3/10

Gyöngyöspata u. 11.

Szabadság utca 66.

Ady E. út 28/B

Cím

31-481-01
54-213-05
55-213-04
51-481-02
51-481-03
54-481-01
31-481-01
54-481-04
54-482-01
54-481-05
34-523-02
55-481-01
51-481-02
51-481-01
51-481-03
55-523-03
54-481-01
31-481-01

Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika

51-481-02
54-481-01
31-481-01

Informatika
Informatika
Informatika

34-523-02

34-523-02

Informatika

Informatika

55-481-01

Informatika

51-481-01

54-481-05

Informatika

Informatika

55-213-02
55-213-05

Informatika
Informatika

OKJ-azonosító

Szakmacsoport

Számítógépes műszaki rajzoló

CAD-CAM informatikus

Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda

Számítógép-szerelő, karbantartó

Adatbázis kezelő

Számítógépes műszaki rajzoló

Új

Új

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Új

Gerinchálózati rendszerüzemeltető
technikus
CAD-CAM informatikus

Új

Új

Új

Új

Új

Új

Új

Új

Új

Új

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Típus

Webmester

Adatbázis kezelő

Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda

Térinformatikus

Számítógép-szerelő, karbantartó

Műszaki informatikus

IT mentor

Informatikai rendszergazda

Számítógépes műszaki rajzoló

CAD-CAM informatikus

Webmester

Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda

Mobilalkalmazás fejlesztő

Szoftverfejlesztő

Számítógépes műszaki rajzoló

Számítógép-szerelő, karbantartó

Térinformatikus

Műszaki informatikus

Multimédia-alkalmazásfejlesztő

Internetes alkalmazásfejlesztő

OKJ megnevezés
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Név

Méhész János

Mészáros János

Nagy József

Némedi János

Sorszám

35.

36.

37.

38.

1139

5126

6782

4400

Irányítószám

Budapest

Jászfényszaru

Mórahalom

Nyíregyháza

Település

Petneházy u. 10. II/14.

Árpád út 13.

Millenniumi sétány 12.

Dohány u. 12. 2/8.

Cím

31-481-01
51-481-02
51-481-01
54-481-02
54-481-04
51-481-03
54-481-05
55-481-01
34-523-02
51-481-02
54-481-02
54-481-03
31-523-01
54-481-04
51-481-01
51-481-03
55-213-02
54-482-01
55-213-05
54-481-05

Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika

51-481-03

Informatika

34-523-02

51-481-01

Informatika

55-481-01

54-481-04

Informatika

Informatika

54-481-01

Informatika

Informatika

51-481-02

Informatika

54-481-05

34-523-02

Informatika

Informatika

51-481-01
54-481-05

Informatika
Informatika

OKJ-azonosító

Szakmacsoport

Műszaki informatikus

Multimédia-alkalmazásfejlesztő

IT mentor

Internetes alkalmazásfejlesztő

Webmester

Adatbázis kezelő

Informatikai rendszergazda

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás
Távközlési és informatikai hálózatszerelő

Hosszabbítás

Gazdasági informatikus

Új

Új

Új

Új

Új

Új

Új

Új

Új

Új

Új

Új

Új

Új

Új

Új

Új

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Típus

Infokommunikációs hálózatépítő
és üzemeltető

Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda

Számítógép-szerelő, karbantartó

Térinformatikus

Műszaki informatikus

Webmester

Informatikai rendszergazda

Gazdasági informatikus

Adatbázis kezelő

Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda

Számítógépes műszaki rajzoló

Számítógép-szerelő, karbantartó

Térinformatikus

Műszaki informatikus

Webmester

Adatbázis kezelő

Informatikai rendszergazda

CAD-CAM informatikus

Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda

Számítógép-szerelő, karbantartó

Műszaki informatikus

Adatbázis kezelő

OKJ megnevezés
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Név

Némedi János

Szabó Gábor

Illés Zoltán dr.

Sorszám

38.

39.

40.

2120

5000

1139

Irányítószám

Dunakeszi

Szolnok

Budapest

Település

Kosztolányi D. út 17.

Csokonai út 23.

Petneházy u. 10. II/14.

Cím

55-481-01
34-523-02
54-213-05
55-213-02
55-213-04
51-481-02
51-481-03

Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika

51-481-01

Informatika

Informatika

54-213-05

Informatika

54-481-05

34-523-02

Informatika

55-213-05

55-481-01

Informatika

Informatika

54-481-05

Informatika

Informatika

51-481-03

Informatika

51-481-01

54-481-04

Informatika

Informatika

54-481-02

Informatika

54-481-02

31-481-01

Informatika

54-481-04

54-481-01

Informatika

Informatika

51-481-02

Informatika

Informatika

55-213-04

Informatika

34-523-02

Informatika
54-213-05

55-481-01

Informatika
Informatika

OKJ-azonosító

Szakmacsoport

Webmester

Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda

Mobilalkalmazás fejlesztő

Internetes alkalmazásfejlesztő

Szoftverfejlesztő

Számítógép-szerelő, karbantartó

Térinformatikus

Műszaki informatikus

Multimédia-alkalmazásfejlesztő

Adatbázis kezelő

Informatikai rendszergazda

Gazdasági informatikus

Adatbázis kezelő

Szoftverfejlesztő

Számítógép-szerelő, karbantartó

Térinformatikus

Műszaki informatikus

Webmester

Informatikai rendszergazda

Gazdasági informatikus

Számítógépes műszaki rajzoló

CAD-CAM informatikus

Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda

Mobilalkalmazás fejlesztő

Szoftverfejlesztő

Számítógép-szerelő, karbantartó

Térinformatikus

OKJ megnevezés

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Hosszabbítás

Típus
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A közlöny zárása után érkezett közlemények, pályázati felhívások

Közlemények

Álláspályázatok

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb 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, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 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 adatoknak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
KIH: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
Köznev. tv.: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
EMMI rendelet: a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok

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.

2675

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 9. szám

ÓVODAVEZETŐ
A pályázatot meghirdető szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

A Köznev. tv. 67. §-ában
meghatározott felsőfokú
iskolai v és szakképzettség,
legalább öt év, pedagógusmunkakörben szervett szgy,
az intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló
alkalmazás, ill. a megbízással
egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő,
határozatlan időre szóló
alkalmazás,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség

ÁEI: 2016. augusztus 1.
A vezetői megbízás 2021.
júl. 31-éig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. június 15.
Pehi: 2016. július 31.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
szakmai ön, vpr, om, b,
adatvédelmi nyilatkozat,
nyilatkozat arról, hogy
a pályázatának nyilvános
ülésen történő elbírálásához
hozzájárul-e vagy kéri a zárt
ülés tartását,
nyilatkozat arról, hogy
a pályázó megbízása esetén
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének
eleget tesz.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal
(5/375/2016.), valamint
beosztás megnevezésével:
„óvodavezető” ellátva kell
benyújtani, vagy
személyesen: Koncz Imre
polgármester.
Pc: Balatonakali Község
Önkormányzata
8243 Balatonakali,
Kossuth Lajos u. 45.
f: tel.: (87) 444-527 vagy
hivatal@balatonakali.hu
A pályázat elbírálásnak
módja, rendje:
a pályázatok a véleményezési
határidő lejártát követően rk.
testületi ülésen kerülnek
elbírálásra.

Balatonakali Község
Önkormányzata
8243 Balatonakali,
Kossuth Lajos u. 45.

Napköziotthonos Óvoda
8243 Balatonakali,
Hóvirág u. 21.
Lf: a Köznev. tv.-ben
meghatározott
intézményvezetői feladatok,
az intézmény irányítási,
ellenőrzési, munkáltatói
feladatainak ellátása, alapító
okirata szerinti feladatok
ellátása.
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A pályázat további
megjelenésének helye:
www.balatonakali.hu,
KIH kozigallas honlap

Földeák Község
Önkormányzata
6922 Földeák,
Szent László tér 1.

Gyermekmosoly Óvoda
6922 Földeák,
Zárda utca 22.
Lf: az intézmény törvényes
működésének biztosítása,
a pedagógiai munka
irányítása, szervezése,
ellenőrzése, a pedagógiai
program megvalósulásának
biztosítása, az intézményi
költségvetés betartása,
jogszabály által előírt vezetői
jogok gyakorlása.

Főiskola, óvodapedagógusi
felsőfokú iskolai v és
pedagógus-szakvizsga,
másodszor és további
alkalommal történő megbízás
esetén pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legfeljebb
öt év feletti szgy, büntetlen
előélet, magyar
állampolgárság, cselekvő
képesség, vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása.

ÁEI: 2016. augusztus 1.
A vezetői megbízás 2021.
július 31-éig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. május 7.
Pehi: 2016. június 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
az álláshely betöltéséhez
szükséges v, szakképzettség,
szakvizsga meglétét igazoló
om, b, a büntetlen előélet
igazolására, valamint annak
igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll
olyan foglalkoztatástól való
eltiltás hatálya alatt, amely
közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
a pályázó öt év feletti szgy-t
igazoló dokumentum
(munkáltatói igazolás
munkakör megnevezésével),
szakmai ön, a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelésekkel
kiegészített vpr, nyilatkozat
arról, hogy a pályázó
hozzájárul személyes
adatainak pályázattal
összefüggő kezeléséhez,
nyilatkozat arról, hogy
a pályázó hozzájárul a teljes
pályázati anyagának
sokszorosításához,
továbbításához.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
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két példányban, a pályázati
adatbázisban szereplő
azonosítószámmal
(1199/2016.), valamint
a munkakör megnevezésével:
„intézményvezető” ellátva kell
benyújtani, vagy
személyesen: Földeák Község
Önkormányzati Titkárság
Pc: Földeák Község
Önkormányzata
6922 Földeák,
Szent László tér 1.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje a Képviselőtestület ülésén.
A pályázati kiírás további
közzétételének helye, ideje:
www.folddeak.hu,
2016. április 7.

Hajdúsámson Város
Önkormányzata
4251 Hajdúsámson,
Szabadság tér 5.

A Köznev. tv. 67. §-ában
meghatározott felsőfokú
iskolai v és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga
Lf: az intézmény tevékenységi keretében szerzett
intézményvezetői
körébe tartozó feladatok
szakképzettség, legalább
vezetői irányítása, különös
öt év, pedagógustekintettel a Köznev. tv.,
munkakörben, vagy heti
EMMI rendelet, valamint
tíz tanóra vagy foglakozás
az államháztartásról szóló
megtartására vonatkozó
2011. évi CXCV. törvényben,
továbbá a Korm. rendeletben óraadói megbízás ellátása
során szervett szgy,
foglaltakra.
az intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
ill. a megbízással egyidejűleg
pedagógus-munkakörben
történő, határozatlan időre,
teljes munkaidőre szóló
alkalmazás, az Nkt. 66. §
(1) bekezdés b), c) pontja
alapján nem áll a tevékenység
folytatását kizáró
foglalkoztatástól eltiltás
hatálya alatt, büntetlen
előéletű és cselekvőképes.
Eszterlánc Óvoda
4251 Hajdúsámson,
Kossuth u. 11–15.

ÁEI: 2016. augusztus 16.
A vezetői megbízás 2021.
augusztus 15-éig, határozott
időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: a pályázati felhívásnak
a Közigazgatási és
Igazságügyi Hivatal internetes
oldalán (www.kozigallas.hu)
történő közzétételtől
számított harmincadik nap.
Pehi: a Korm. rendelet 23. §
(8) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően.
Illetmények és juttatások:
a Kjt, az Nkt., valamint a
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
részletes szakmai ön,
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési
elképzelésekkel kiegészített
vpr, a pályázati felhívásban
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megfogalmazott
feltételeknek történő
megfelelés hitelt érdemlő
igazolása (az iskolai
végzettséget és
szakképzettséget,
amennyiben van:
tudományos fokozatot, állami
nyelvvizsgát igazoló okiratok
másolatai stb.), b, a büntetlen
előélet igazolására, valamint
annak igazolására, hogy nem
áll a tevékenység folytatását
kizáró foglalkoztatástól való
eltiltás hatálya alatt,
nyilatkozat arról, hogy
a pályázó hozzájárul
személyes adatainak
pályázattal összefüggő
kezeléséhez, nyilatkozat arról,
hogy a pályázó a pályázati
anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez,
továbbításához hozzájárul,
nyilatkozat arról, hogy
a pályázatot véleményező és
elbíráló testület a személyét
érintő ügy tárgyalásakor nyílt
vagy zárt ülést tartson.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton ,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosítószámmal,
valamint a munkakör
megnevezésével:
„óvodavezető” ellátva kell
benyújtani, vagy
személyesen: Hajdúsámsoni
Polgármesteri Hivatal, 4251
Hajdúsámson, Szabadság
tér 5. A épület 8. számú iroda.
Pc: Hajdúsámson Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
4251 Hajdúsámson,
Szabadság tér 5.
A pályázatot három
példányban kell benyújtani

2679

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 9. szám

1

2

3

4

a következő tartalommal:
egy példány valamennyi
tartalmi elemet, egy példány
csak a szakmai önéletrajzot és
vezetési programot,
egy példány elektronikusan
a jegyzo@hajdusamson.hu
e-mail címre küldendő be
Word, vagy PDF dokumentum
formájában, mely csak
a szakmai önéletrajzot és
a vezetési programot
tartalmazza.
f: a jegyző és aljegyző nyújt.
Tel.: (52) 590-593.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje az Nkt., a Kjt. és
Korm. rendelet által
meghatározott eljárásrend
szerint.
A pályázati kiírás további
közzétételének helyei:
Hajdúsámson Város
Önkormányzatának honlapja,
www.hajdusamson.hu,
Hajdúsámson Polgármesteri
Hivatal hirdetőtáblája.

Kosd Község Önkormányzata
2612 Kosd,
Szent István utca 2.

Csoda-Vár Óvoda
2612 Kosd,
Eőszi Lőrinc utca 2.

Főiskola, óvodapedagógusi v,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
Lf: a Köznev. tv. 69. § (1) és
szakképzettség, óvoda
(2) bekezdéseiben foglaltak
pedagógus-munkakörben
szerint, valamint az intézmény legalább öt év feletti szgy,
tevékenységi körébe tartozó
büntetlen előélet, magyar
vezetői feladatok ellátása.
állampolgárság, cselekvő
képesség, vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása.

ÁEI: 2016. augusztus 1.
A vezetői megbízás 2021.
július 31-éig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. június 17.
Pehi: 2016. július 21.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
szakmai ön, hiteles om, vpr, b,
nyilatkozat a pályázat
adatainak
megismerhetőségéről,
kezeléséről, ill. nyílt vagy zárt
ülésen történő tárgyalásról.
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A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosítószámmal
(K/177-2/2016.), valamint
a munkakör megnevezésével:
„óvodavezető” ellátva kell
benyújtani, vagy
személyesen:
Kurdi Ferenc, 2412 Kosd,
Szent István utca 2.
Pc: Kosd Község
Önkormányzata
2612 Kosd
Szent István utca 2.
Tel.: 06 (70) 382-7000.
A pályázati kiírás további
közzétételének helye, ideje:
www.kosd.hu,
2016. április 29.

Mikebuda Község
Önkormányzata
2736 Mikebuda,
Fő u. 19.

Mikebudai Óvoda
2736 Mikebuda,
Iskola u. 30.
Lf: az óvoda nevelő-oktató
munkájának irányítása,
az intézmény szakszerű és
törvényes működtetése,
takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok
gyakorlása és döntéshozatal
az intézmény működésével
kapcsolatosan minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály
vagy szabályzat nem utal más
hatáskörébe.

Óvodapedagógusi v,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább
öt év pedagógusmunkakörben szerzett szgy.

ÁEI: 2016. augusztus 1.
A vezetői megbízás 2021.
július 31-éig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: a pályázati kiírás
a Közszolgálati
Személyzetfejlesztési
Főigazgatóság honlapján
(www.kozigallas.hu) történő
közzétételtől számított
harmincadik nap.
Pehi: 2016. június 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A vezető pótlék mértéke:
illetményalap 40%-a.
A pályázathoz mellékelni kell:
b, hiteles om, szakmai ön, vpr,
nyilatkozat arról, hogy
a pályázó pályázati
anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati
eljárásban a pályázattal
kapcsolatos kezeléséhez,
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továbbításához hozzájárul,
nyilatkozat arról, hogy
a pályázó megbízása esetén
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének
eleget tesz.
A magasabb vezető beosztás
ellátására megbízást
az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti
jogviszonyban áll vagy
a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető. Közalkalmazotti
jogviszony a Kjt. 20. §
(2) bekezdésében
meghatározott személlyel
létesíthető.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a borítékon feltüntetve
a „Pályázat” megnevezést,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosítószámmal,
valamint a munkakör
megnevezésével:
„óvodavezető” ellátva kell
benyújtani, vagy
személyesen:
Takácsné Mocsári Ibolya
polgármester.
Pc: Mikebuda Község
Önkormányzata
2736 Mikebuda,
Fő u. 19.
f: Takácsné Mocsári Ibolya
polgármester.
Tel.: (53) 575-208.
A pályázati kiírás további
közzétételének helye,
Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ honlapja,
www.kszk.gov.hu

Nyáregyháza Nagyközség
Önkormányzata
2723 Nyáregyháza,
Nyáry Pál út 37.

Napsugár Óvoda
Nyáregyháza
2723 Nyáregyháza,
Ady Endre út 1.

A pedagógus-munkakör
betöltéséhez előírt a
Köznev. tv. 3. bek. felsorolt
felsőfokú iskolai v és
szakképzettség, továbbá
pedagógus-szakvizsga,
gyakorló pedagógusként
eltöltött öt év szgy az előírt

ÁEI: 2016. augusztus 1.
A vezetői megbízás 2021.
júl. 31-éig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
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Pétfürdő Nagyközség
Önkormányzata
8105 Pétfürdő,
Gesztenye sor 2.

2

„Panelkuckó”
Napköziotthonos Óvoda
8105 Pétfürdő,
Liszt Ferenc utca 17.
Lf: a Köznev. tv. 69. §
(1)–(3) bekezdésében
meghatározott köznevelési
intézményvezetői feladatkör
és az intézményben
óvodapedagógusi feladatok
ellátása, az intézmény teljes
körű pedagógiai szakmai
vezetése, az intézmény
törvényes működésének
biztosítása a hatályos
jogszabályi rendelkezések és
az intézmény alapító okirata
szerint.

3

4

képesítésnek megfelelő
pedagógus-munkakörben,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség,
az intézményben
óvodapedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás
vagy a megbízással
egyidejűleg
óvodapedagógusmunkakörben történő,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség.

A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. május 31.
Pehi: 2016. július 31.
Illetmény, juttatás: a hatályos
jogszabályok alapján.
A pályázathoz mellékelni kell:
részletes szakmai ön,
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési
elképzelésekkel kiegészített
vpr, om, b, az óvoda
hagyományainak
megőrzésére és
továbbvitelére vonatkozó
elképzelések, szgy-t igazoló
dokumentumok.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton vagy
személyesen.
Pc: Nyáregyháza Nagyközség
Önkormányzata
2723 Nyáregyháza,
Nyáry Pál út 37.
A postai úton benyújtott
pályázatnak legkésőbb
a pályázati határidő napján
meg kell érkeznie.

Főiskola, óvodapedagógusmunkakör betöltéséhez
szükséges felsőfokú iskolai v
és szakképzettség, valamint
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása legalább
öt év óvodapedagógusmunkakörben szerzett szgy,
az adott nevelési-oktatási
intézményben
óvodapedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás
vagy megbízással egyidejűleg
óvodapedagógusmunkakörben történő,

ÁEI: 2016. augusztus 1.
A vezetői megbízás 2021.
júl. 31-éig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. május 5.
Pehi: 2016. július 28.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
részletes szakmai ön, hiteles
om, szgy igazolása, a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelésekkel
kiegészített vpr, b, vagy
a megkérését tanúsító
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határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
büntetlen előélet, ill. annak
igazolása, hogy a pályázó
nem áll a tevékenység
folytatását kizáró
foglalkoztatástól eltiltás
hatálya alatt, a Kjt. 20. §
(2) bekezdés d) pontjában és
(2c) bekezdésében
meghatározó kizáró feltételek
hiánya, magyar
állampolgárság vagy külön
jogszabály szerint a szabad
mozgás és a tartózkodás
jogával rendelkező,
ill. bevándorolt vagy
letelepedett státusz,
cselekvőképesség.

feladóvevény, nyilatkozat
arról, hogy a pályázó
a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul,
nyilatkozat arról, hogy
az eljárásban részt vevők
megismerhetik a pályázó
anyagát, nyilatkozat
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség vállalására.
nyilatkozat arról, hogy
a pályázó nyilvános vagy zárt
ülésen kéri a pályázat
megtárgyalását.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosítószámmal
(927/2016.), valamint
beosztás megnevezésével:
„óvodavezető” ellátva kell
benyújtani, vagy
személyesen: Negyela Beáta
személyzeti ügyintéző,
Pétfürdő Nagyközség
Önkormányzata, 8105
Pétfürdő, Gesztenye sor 2.
(6. számú iroda).
Pc: Pétfürdő Nagyközség
Önkormányzata
8105 Pétfürdő,
Gesztenye sor 2.
f: Horvát Éva polgármester.
Tel.: 06 (30) 994-8390.
A pályázat elbírálásnak
módja, rendje: a pályázatról
a Pétfürdő Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete dönt.
Az érvényes pályázót
a Képviselő-testület Humán
Bizottsága és a Képviselőtestület személyesen is
meghallgatja.
Új közalkalmazotti kinevezés
esetén a kinevezés
négy hónap próbaidő
kikötésével történik.
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A pályázat kiírója fenntartja
a jogát annak, hogy
a pályázatot
eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázati kiírás további
közzétételének helye, ideje:
Pétfürdő Polgármesteri
Hivatal hirdetőtáblája,
2016. április 1.,
települési honlap,
2016. április 1.
A munkáltatóval
kapcsolatban további
információt a
www.petfurdo.hu honlapon
szerezhet.

Szajki Német Önkormányzat
7753 Szajk,
Kossuth Lajos utca 106.

Szajki Óvoda
7753 Szajk,
Kossuth Lajos utca 16.
Lf: az óvoda irányítási,
ellenőrzési, munkáltatói
feladatinak ellátása,
az intézmény szakszerű és
törvényes működtetése,
az alapító okirat szerinti
feladatok ellátása,
kapcsolattartás a fenntartóval
és a települési
önkormányzattal.

Német nemzetiségi
óvodapedagógusszakképzettség, pedagógusszakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, öt év
óvodapedagógusmunkakörben szerzett szgy,
büntetlen előélet, magyar
állampolgárság,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.

ÁEI: elbírálást követően
azonnal
A vezetői megbízás
határozott időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: KIH internetes
honlapján való megjelenést
követő 30. nap
Pehi: 2016. augusztus 31.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
szakmai ön négy példányban,
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési
elképzelésekkel kiegészített
vpr négy példányban, b,
hiteles om négy példányban,
a pályázat véleményezésében
és elbírálásában részt vevők
betekintési jogára utaló
nyilatkozat négy példányban,
nyilatkozat arról, hogy
a gyermekek védelméről és
gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 15. §
(8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok vele
szemben nem áll fenn,
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nyilatkozat
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség vállalására.
nyilatkozat arról, hogy
a pályázó nyilvános vagy zárt
ülésen kéri a pályázat
megtárgyalását
négy példányban.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, beosztás
megnevezésével:
„óvodavezető, Szajk” ellátva
kell benyújtani, vagy
személyesen: Bólyi Közös
Önkormányzati Hivatal Szajki
kirendeltsége, 7753 Szajk,
Kossuth Lajos utca 99.
Pc: Bólyi Közös
Önkormányzati Hivatal
Szajki kirendeltsége
7753 Szajk,
Kossuth Lajos utca 99.
f: dr. Kosztolányi Zsolt jegyző.
Tel.: (69) 869-410.
A pályázat kiírója fenntartja
a jogot, hogy a pályázati
eljárás bármely szakaszában
a pályázatot
eredménytelenné
nyilváníthatja.
A pályázat elbírálásnak
módja, rendje:
a Köznev. tv.-ben
meghatározott szervezetek
véleményezik, amelyet
követően a pályázatokról
a Képviselő-testülete dönt,
a véleményezési határidő
lejártát követő ülésén bírálja
el a pályázatokat.

Szentes Város Önkormányzata Központi Óvoda
6600 Szentes,
6600 Szentes,
Klauzál G. u. 5–7.
Kossuth tér 6.
Lf: az intézmény alapító
okiratában meghatározott
feladatok szakszerű és
jogszerű ellátása,
az intézmény vezetése
a Köznev. tv.-ben, valamint

Óvodapedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsőfokú iskolai v és
szakképzettség
(óvodapedagógus),
legalább öt év pedagógusmunkakörben szerzett szgy,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői

ÁEI: 2016. augusztus 1.
A vezetői megbízás 2021.
júl. 31-éig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
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Önkormányzata
3711 Szirmabesnyő,
Kossuth u. 5.
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a vonatkozó jogszabályokban,
belső szabályzatokban
foglaltak szerint, biztosítva
a magas színvonalú törvényes
és gazdaságos működést,
egyszemélyi felelős
vezetőként a munkáltatói,
ellenőrzési és kiadmányozási
jogkör gyakorlása.

szakképzettség,
az intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás
vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás
[2011. évi CXC. tv. 67. §
(1) bek. d) pont], büntetlen
előélet, magyar
állampolgárság, cselekvő
képesség, vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása.
Előny:
mesterpedagógus-minősítés.

Pbhi: 2016. május 14.
Pehi: 2016. július 30.
A pályázathoz mellékelni kell:
fényképes szakmai ön,
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési
elképzelésekkel kiegészített
vpr, om, b, mely igazolja,
hogy a betöltendő munkakör
ellátásához szükséges
tevékenység folytatását kizáró
foglalkoztatás eltiltás hatálya
alatt nem áll [Kjt. 20. §.
(2c) bek.], szgy meglétét
tanúsító munkáltatói igazolás,
nyilatkozat arról, hogy
a pályázati anyagot
az eljárásban részt vevők
megismerhetik, nyilatkozat
arról, hogy a személyes
adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez
hozzájárul, nyilatkozat arról,
hogy a pályázó nyilvános
vagy zárt ülésen kéri
a pályázat megtárgyalását,
nyilatkozat vagyon
nyilatkozat-tételi
kötelezettség vállalására.
A pályázat benyújtásának
módja: írásban.
Pc: Szentes város
polgármestere
6600 Szentes,
Kossuth tér 6.
f: Szentes Város
Önkormányzata,
6600 Szentes,
Kossuth tér 6.
Tel.: (63) 510-345 vagy
(63) 510-309.

Szirmabesnyői
Napsugár Óvoda és Bölcsöde
3711 Szirmabesnyő,
Déryné u. 24.

Felsőfokú szakirányú
óvodapedagógus v és
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, öt év feletti
szgy, büntetlen előélet,
magyar állampolgárság,

ÁEI: 2016. augusztus 1.
A vezetői megbízás 2021.
augusztus 15-éig, határozott
időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
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Szurdokpüspöki Község
Önkormányzata
3064 Szurdokpüspöki,
Béke utca 3.

2

Szurdokpüspöki Óvoda
3064 Szurdokpüspöki,
Szabadság út 134.
Lf: A Köznev. tv. 69. §
(1)–(3) bekezdésében
meghatározott feladatkör,
az intézmény teljes körű

3

4

cselekvőképesség,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatásának
vállalása.
Előny: új pedagógiai és
oktatási módszerek
adaptálására való nyitottság.

A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. május 13.
Pehi: 2016. július 15.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
részletes szakmai ön, hiteles
om, b, a büntetlen előélet
igazolására, a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelésekkel
kiegészített vpr,
nyilatkozat a pályázatban
foglalt személyes adatok
kezeléséhez történő
hozzájárulásról, az előírt
gyakorlat meglétének
igazolása, nyilatkozat arról,
hogy pályázatának nyílt
ülésen történő elbírálásához
hozzájárul vagy zárt ülés
tartását kéri, nyilatkozat arra
vonatkozóan, hogy
intézményvezetői
megbízatása esetén eleget
tesz a nyilatkozat
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének,
nyilatkozat arról, hogy
a hozzájárul a jogszabályban
meghatározott,
véleményezők részére
a pályázat átadásához.
A pályázat benyújtásának
módja: zárt borítékban,
két példányban
Pc: Szirmabesnyő Nagyközség
Önkormányzata
3711 Szirmabesnyő,
Kossuth u. 5.
Tel.: (46) 307-271.

Főiskola, óvodapedagógus v,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség,
legalább öt év szakmai
tapasztalat, legalább öt év
feletti szakmai tapasztalat,

ÁEI: 2016. augusztus 1.
A vezetői megbízás 2021.
július 31-éig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
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pedagógiai szakmai vezetése,
az óvoda irányítási,
ellenőrzési és munkáltatói
feladatainak ellátása,
az intézmény alapító okirata
szerinti tevékenységek
ellátásának biztosítása,
az intézmény törvényes
működésének biztosítása,
gazdálkodási rendjének
betartása, kapcsolattartás
a fenntaróval.

vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása
a nevelési-oktatási
intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás
vagy a megbízással
egyidejűleg
óvodapedagógusmunkakörben történő,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
büntetlen előélet, ill. annak
igazolása, hogy a pályázó
nem áll foglalkoztatástól
eltiltás hatálya alatt,
a pályázat zárt vagy nyílt
képviselő-testületi ülés
keretében történő
tárgyalására vonatkozó
nyilatkozat, a pályázó
nyilatkozata arról, hogy vele
szemben a Kjt. 41. §. szerinti
összeférhetetlenség nem áll
fenn, ill. a fennálló
összeférhetetlenséget
megbízása esetén
megszünteti.
Előny: vezetői tapasztalat,
legalább 3–5 év vezetői
tapasztalat, alapszintű
MS Office (irodai
alkalmazások), alapszintű
MS Windows NT/2000/XP,
jó szintű kapcsolatteremtő,
kommunikációs és
irányítókészség.

A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. május 27.
Pehi: 2016. június 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt.,
a Köznev. tv. és
a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
részletes szakmai ön,hiteles
om, b, annak igazolására,
hogy a pályázó nem áll
az intézményben végezhető
tevékenység folytatását kizáró
foglalkoztatástól való eltiltás
alatt, fejlesztési
elképzelésekkel kiegészített
vpr, nyilatkozat arról, hogy
a pályázatban foglalt
személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez
hozzájárul, továbbá
a pályázati eljárásban részt
vevők a pályázati anyagát
megismerhetik, nyilatkozat
arra vonatkozóan, hogy
intézményvezetői
megbízatása esetén eleget
tesz a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosítószámmal
(282/2016.), valamint
beosztás megnevezésével:
„óvodavezető” ellátva kell
benyújtani, vagy
személyesen: Pintér Miklós
Ervin polgármester.
Pc: Szurdokpüspöki Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
3064 Szurdokpüspöki,
Béke utca 3.
f: Pintér Miklós Ervin
polgármester.
Tel.: (32) 473-570.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
a véleményezési határidő
lejárta után bizottsági
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meghallgatás, javaslat
kialakítását követően
képviselő-testületi döntés.
A pályázati kiírás további
közzétételének helye, ideje:
A közigállás internetes
portálon,
2016. április 14.,
Szurdokpüspöki Közös
Önkormányzati Hivatal
hirdetőtábláján,
2016. április 8.
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
Igény esetén
az önkormányzat szolgálati
lakást biztosít.
A munkáltatóval
kapcsolatban további
információt a
www.szpuspoki.hu honlapon
szerezhet.

Tiszakeszi Község
Önkormányzata
3458 Tiszakeszi,
Községháza út 46.

Tiszakeszi
Hétszínvirág Óvoda
3458 Tiszakeszi,
Kossuth út 1.
Lf: a Köznev. tv. szerint
az intézmény irányítási,
ellenőrzési, munkáltatói
feladatainak ellátása, alapító
okirat szerinti feladatok
ellátása.

Főiskola, óvodapedagógus v,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább
öt év óvodapedagógusmunkakörben szerzett szgy,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása
a pályázati kiírásban kért
dokumentumok hiánytalan
becsatolása,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség.

ÁEI: 2016. augusztus 1.
A vezetői megbízás 2021.
július 31-éig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: Az OKK-ban történő
megjelenést követő 15. nap.
Pehi: 2016. július 28.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
szakmai ön,hiteles om,
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési
elképzelésekkel kiegészített
vpr, szakmai gyakorlatot
igazoló dokumentumok, b,
nyilatkozat arról, hogy
a pályázatban foglalt
személyes adatainak
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a pályázati eljárással
összefüggően szükséges
kezeléséhez hozzájárul,
nyilatkozat, amelyben
a pályázó hozzájárul a teljes
pályázati anyagának, valamint
az abban szereplő személyes
adatainak harmadik személy
által történő
megismeréséhez, a pályázati
eljárással összefüggő
kezeléséhez, nyilatkozat arra
vonatkozóan, hogy
intézményvezetői
megbízatása esetén eleget
tesz a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének,
nyilatkozat arról, hogy vele
szemben a Kjt. 41. §
(2) bekezdés b) pontja szerinti
összeférhetetlenség nem áll
fenn, ill. a fennálló
összeférhetetlenséget
megbízása esetén
megszünteti.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosítószámmal,
valamint beosztás
megnevezésével:
„óvodavezető” ellátva kell
benyújtani, vagy
személyesen:
Sipos Imre polgármester.
Pc: Tiszakeszi Község
Önkormányzata
3458 Tiszakeszi,
Községháza út 46.
f: Sipos Imre polgármester.
Tel.: (49) 356-801.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
a Korm. rendelet 23. §-a
szerinti véleményezést és
a pályázók meghallgatását
követően Tiszakeszi Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete dönt
a Kjt., valamint a
Korm. rendeletben foglaltak
szerint.
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A pályázati kiírás további
közzétételének helye, ideje:
Közigazgatási és Igazságügyi
Hivatal,
www.kozigallas.hu,
2016. április 15.,
Tiszakeszi település honlapja.

Töttös Község
Önkormányzata
7755 Töttös,
Hunyadi utca 6.

Töttösi Óvoda
7755 Töttös,
Hunyadi utca 2.
Lf: az óvoda irányítási,
ellenőrzési, munkáltatói
feladatinak ellátása,
az intézmény szakszerű és
törvényes működtetése,
az alapító okirat szerinti
feladatok ellátása,
kapcsolattartás a fenntartóval
és a települési
önkormányzattal.

Német nemzetiségi
óvodapedagógusszakképzettség,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség,
öt év óvodapedagógusmunkakörben szerzett szgy,
büntetlen előélet,
magyar állampolgárság,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,

ÁEI: elbírálást követően
azonnal
A vezetői megbízás
határozott időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: KIH internetes
honlapján való megjelenést
követő 30. nap
Pehi: 2016. augusztus 31.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
szakmai ön négy példányban,
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési
elképzelésekkel kiegészített
vpr négy példányban, b,
hiteles om négy példányban,
a pályázat véleményezésében
és elbírálásában részt vevők
betekintési jogára utaló
nyilatkozat négy példányban,
nyilatkozat arról, hogy
a gyermekek védelméről és
gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 15. §
(8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok vele
szemben nem áll fenn,
nyilatkozat
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség vállalására,
nyilatkozat arról, hogy
a pályázó nyilvános vagy zárt
ülésen kéri a pályázat
megtárgyalását
négy példányban.
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A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, beosztás
megnevezésével:
„óvodavezető, Töttös” ellátva
kell benyújtani, vagy
személyesen: Bólyi Közös
Önkormányzati Hivatal Töttösi
kirendeltsége, 7755 Töttös,
Hunyadi utca 6.
Pc: Bólyi Közös
Önkormányzati Hivatal Töttösi
kirendeltsége
7755 Töttös,
Hunyadi utca 6.
f: dr. Kosztolányi Zsolt jegyző.
Tel.: (69) 869-410.
A pályázat kiírója fenntartja
a jogot, hogy a pályázati
eljárás bármely szakaszában
a pályázatot
eredménytelenné
nyilváníthatja.
A pályázat elbírálásnak
módja, rendje:
a Köznev. tv.-ben
meghatározott szervezetek
véleményezik, amelyet
követően a pályázatokról
a Képviselő-testülete dönt,
a véleményezési határidő
lejártát követő ülésén bírálja
el a pályázatokat.

***
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EGYÉB VEZETŐ
A pályázatot meghirdető szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Budapest XXI. Kerület
Csepel Önkormányzata
Nagy Imre Általános
Művelődési Központ
1214 Budapest,
Simon Bolivár sétány 4–8.

Nagy Imre Általános
Művelődési Központ
1214 Budapest,
Simon Bolivár sétány 4–8.

Főiskola, művelődésszervező
vagy a 150/199. (XI. 20.)
Kormányrendelet 6/A. §
(3) bekezdése szerinti v,
magyar állampolgárság,
Lf: az Általános Művelődési
büntetlen előélet,
Központon belül
vagyonnyilatkozat-tételi
a közművelődés és a könyvtár eljárás lefolytatása,
intézményegység vezetése,
a végzettségének vagy
kapcsolattartás és
az intézmény alap
együttműködés az ÁMK többi tevékenységének megfelelő
intézményegységeivel.
jogviszonyban szerzett
A közalkalmazott által
legalább öt éves szgy,
betöltött munkakör
150/199. (XI. 20.)
művelődésszervező.
Korm. rendelet 6/G. §
A Kjt. alapján vezető beosztás (1) bekezdés szerinti
ellátására megbízást
államháztartási és vezetési
az kaphat, aki a munkáltatóval ismereteket nyújtó tanfolyami
közalkalmazotti
végzettséggel rendelkeznie
jogviszonyban áll vagy
kell, vagy nyilatkoznia kell,
a megbízással egyidejűleg
hogy a megbízást követő
közalkalmazotti munkakörbe két éven belül megszerzi,
kinevezhető.
ennek hiányában a vezetői
megbízást vissza kell vonni.

ÁEI: 2016. július 1.
A vezetői megbízás 2021.
június 30-áig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. május 20.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
szakmai ön,
az intézményegységek
vezetésére vonatkozó
szakmai vpr, b, hiteles om,
melyet az interjú során be kell
mutatni, nyilatkozat arról,
hogy a pályázó hozzájárul
a pályázatban szereplő
személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez, a pályázat
véleményezésében és
elbírálásában részt vevők
betekintéséhez, a vezetői
beosztásra történő megbízás
feltétele, hogy
a közalkalmazott nem áll
cselekvőképességét érintő
gondnokság alatt, amelyről
a megbízást megelőzően
nyilatkozik.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosítószámmal
(1/2016.), valamint beosztás
megnevezésével:
„közművelődés szervező/
közművelődés-könyvtár
intézményegység-vezető”
ellátva kell benyújtani, vagy
személyesen:
Tóth Endre intézményvezető,
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1214 Budapest, Simon Bolivár
sétány 4–8., vagy
elektronikusan: Tóth Endre
intézményvezető,
toth.endre@csepelamk.hu
Pc: Budapest XXI. Kerület
Csepel Önkormányzata
Nagy Imre Általános
Művelődési Központ
1214 Budapest,
Simon Bolivár sétány 4–8.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: írásos
dokumentáció megismerése,
az érdekvédelmi szervezet és
az erre a célra összehívott
szakmai bizottság
a személyes
meghallgatásokat követő
véleményezése után
(21 napon belül) az ÁMK
igazgatótanácsa dönt
(a közalkalmazotti jogviszony
létesítéséről), a vezetői
megbízásról.
A pályázati kiírás további
közzétételének helye, ideje:
Nagy Imre ÁMK honlap,
2016. április 15.,
Budapest, XXI. Kerület
Csepel Önkormányzata,
2016 április 29.
A munkáltatóval
kapcsolatban további
információt
a www.csepelamk.hu
honlapon szerezhet.

Kecel Város Önkormányzata
6237 Kecel,
Fő tér 1.

Kecel Város Önkormányzat
Óvodája és Bölcsődéje
6237 Kecel,
Kalocsai u. 4–6.
Lf: intézményvezetés,
óvodapedagógus-feladatok
ellátása, a munkavégzés
személyi és tárgyi
feltételeinek megteremtése,

Felsőfokú óvodapedagógus v
és szakképzettség, legalább
öt és pedagógusmunkakörben vagy heti
tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása
során szervezett szgy,
büntetlen előélet,
magyar állampolgárság.

ÁEI: 2016. augusztus 1.
A vezetői megbízás 2021.
július 31-éig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
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felelősség az éves
költségvetés tervezéséért,
betartásáért, pályázatok
előkészítése, benyújtása.

3

Előnyt jelent legalább öt év
óvodavezetői gyakorlat.

4

Pbhi: a kormányzati
személyügyi igazgatási
feladatokat ellátó szerv
internetes oldalán való
közzétételtől számított
30 nap.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és
a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
részletes, fényképes szakmai
ön, hiteles om, vpr, b,
nyilatkozat arról, hogy
a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggésben kezeléséhez
hozzájárul, a szakmai
gyakorlatot igazoló
dokumentumokat
(munkáltatói igazolás).
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatról
a Képviselő-testület dönt,
fenntartva a pályázati eljárás
eredménytelenné
nyilvánításának jogát.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, egy
példányban, vagy
személyesen: Bodroginé
Darázs Orsolya személyügyi
referens.
Pc: Keceli
Közös Önkormányzati Hivatal
6237 Kecel,
Fő tér 1.
A pályázat elbírálásának
határideje: a pályázatot
a véleményezési határidő
lejártát követő harminc, ha
az elbírálásra váró pályázatok
száma a huszonötöt eléri,
hatvan napon belül el kell
bírálni. Ha a megbízási
jogkört Közgyűlés vagy
Képviselő-testület gyakorolja,
a pályázatokat a Közgyűlés,
Képviselő-testület részére
a véleményezési határidő
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lejártát követő harmincadik,
ill. hatvanadik napot követő
első testületi ülésre be kell
nyújtani.
A pályázati kiírás
közzétételének helye, ideje:
www.kecel.hu, a kormányzati
személyügyi igazgatási
feladatokat ellátó szerv
internetes oldalán való
közzététellel egyidejűleg.

Nagymányok Város
Önkormányzata
7355 Nagymányok,
Dózsa György utca 28.

Nagymányoki
Közművelődési Központ
önálló intézmény
7355 Nagymányok,
Petőfi Sándor utca 71.
Lf: felelős az intézmény
szakszerű és törvényes
működéséért, tervezi és
irányítja és ellenőrzi
az intézményben folyó
munkát, feladata a település
kulturális örökségének
megőrzése, ápolása,
művészeti élet fejlesztése,
rendezvények szervezése,
városi könyvtári tevékenység,
sportfeladat koordinálása.

Felsőfokú végzettséggel és
szakképzettséggel
rendelkezik (felsőfokú
közművelődési
szakképzettség, felsőfokú
oktatási intézményben
szerzett népművelő,
közművelődési előadó,
művelődésszervező,
művelődési menedzser,
művelődési és felnőttképzési
menedzser, andragógus
– művelődésszervező
szakirány – kulturális
mediátor diploma oklevél),
a felsőfokú közművelődési
végzettségének és
szakképzettségének
megfelelő feladatkörben
legalább ötéves szakmai
gyakorlatot szerzett és
kiemelkedő közművelődési
tevékenységet végez.

ÁEI: 2016. szeptember 1.
A vezetői megbízás 2021.
augusztus 31-éig, határozott
időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
A közalkalmazott által
betöltendő munkakör:
közművelődési szakember
I–III., amelynek betöltése
mellett ellátja a magasabb
vezetői feladatokat.
A magasabb vezető, ill. vezető
beosztás ellátására megbízást
az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti
jogviszonyban áll vagy
a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
Pbhi: a Közigazgatási és
Izgazságügyi Hivatal hon
lapján törtnő közzétételtől
számított 30. nap
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
életút és szgy-t bemutató ön,
hiteles om, szgy meglétét
igazoló munkaügyi
okmányok másolata,
akkreditált, államháztartási és
vezetési ismereteket nyújtó
tanfolyam elvégzését igazoló
okirat, ennek hiányában
szándéknyilatkozat, hogy azt
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a megbízást követő két éven
belül elvégzi, a betöltendő
munkakörrel kapcsolatos
szakmai elképzelések vázlata,
b, nyilatkozat arról, hogy
a pályázat elbírálásban részt
vevők a pályázat tartalmát
megismerhetik.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: Nagymányok
Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a benyújtási határidő lejártát
követő testületi ülésen bírálja
el a pályázatokat. A képviselőtestület fenntartja a jogot,
hogy a pályázatot
eredménytelennek
nyilvánítsa.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
két példányban, a pályázati
adatbázisban szereplő
azonosítószámmal, valamint
munkakör megnevezésével:
„művelődésiház- és
könyvtárigazgató” ellátva kell
benyújtani, vagy
személyesen:
Karl Béla polgármester, 7355
Nagymányok, Dózsa György
u. 28.
Pc: Nagymányok Város
Önkormányzata
7355 Nagymányok
Dózsa György utca 28.
f: Karl Béla polgármester.
7355 Nagymányok,
Dózsa György utca 28.
Tel.: (74) 558-040.
A pályázati kiírás
közzétételének helye, ideje:
www.kozigallas.hu,
www.nagymanyok.hu.
A munkáltatóval
kapcsolatban további
információt a
www.nagymanyok.hu
honlapon szerezhet.
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