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2 Kollégium

Milyen jogállású az új intézmény?

Mosonmagyaróvár Város Önkor-
mányzata 2007. februári 1-jei határoza-
tával, döntötte el, hogy a város kollégi-
umi feladatait egy helyre összpontosítja,
és a Gorkij u. 3. szám alatti épületében
Városi Kollégium néven hoz létre egy
új, szakmailag teljesen önálló intéz-
ményt. Az önkormányzat ezzel a lépés-
ével szerette volna hosszú távra megol-
dani a kollégisták elhelyezésének gond-
ját, és ezért egy valóban új nevelési-ok-
tatási intézményt alapított. A város mind
az öt középiskolájába járó kollégisták
ebben a kollégiumban laknak, és saját
pedagógiai program kidolgozásával mi
is bekapcsolódunk a város középfokú
intézményeinek sorába. A középiskolás
diákok részére a kollégiumi férőhelyek
száma 96.

Melyek az 4 hónap tapasztalatai? Oko-
zott-e problémát, hogy gimnazisták,
szakképzősök és szakközépiskolások
együtt laknak a kollégiumban?

A kezdetektől fogva azt az érzést
próbálom a gyerekekben kialakítani,
hogy egy új intézménynek a lakói, és a
közösséggé válásunk mindannyiunk
célja. Természetesen több olyan területe

is van az együttélésnek, mely rugalmas
hozzáállást igényel. Ilyen például a ta-
nulás megszervezése. A gimnazisták
több időt fordítanak a napi felkészü-
lésre, míg egy szakképzős, akinek gya-
korlati ideje is van, kevesebbet tanul.

Szerencsére azonban a gyerekek igazán
megértőek egymás iránt és nem volt
semmiféle nézeteltérés köztük.

Hogyan alakul a kollégiumban a közös-
ségi élet? Milyen az együttműködés a di-
ákönkormányzat és a kollégium vezetése
között?

A Közoktatási Törvény is megfogal-
mazza a diákönkormányzatok működési
feltételeit. Tagjai - nevelőtanári segít-
séggel - éves programot dolgoztak ki,
melynek alapján megkezdték a munkát.
Első rendezvényük egy kollégiumi ve-
télkedő volt, ahol a kollégisták a kiemelt
támogatónktól ajándékba kapott egyen
pólóban „hűségesküt” tettek a Városi
Kollégiumért. Decemberben a Mikulá-
sest, majd a Karácsony megszervezése
következett. A 2008-as évben kerülnek
megrendezésre a sportbajnokságok,
sportvetélkedők, valamint a Kollégiumi
Bál. Azt mondhatom, megtaláltuk a
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közös hangot és eredményesen tudunk együtt
működni.

Milyen sikereket ért el eddig a kollégium?

Megalapításunk első napjaiban rögtön mun-
kához kezdtünk. Megterveztük a kollégium cí-
merét, tábláját, kiépítettük kommunikációs
rendszerét. Új kerítést csináltattunk, majd pa-
dokat helyeztünk ki a hátsó udvarra, hogy jó idő
esetén ott is lehessen tartózkodni. Kialakítot-
tunk egy kényelmes, szobai bútorokkal beren-
dezett klubot és egy teljesen felszerelt főzősar-
kot is. A tanév kezdetére már készen álltunk
arra, hogy bevezessük a szelektív hulladék-
gyűjtést, a műanyagpalackokra. Azóta több,
mint 300 kg műanyagot szállítottak el tőlünk.
Az érte kapott pénz a Diákönkormányzat kasz-
szájába kerül. A diákok kérésére üdítő- és ká-
véautomatát is üzembe helyeztettünk. A céggel
nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki. A kará-
csonyi ünnepi vacsorán az általuk felajánlott
üdítőket fogyasztottuk.

Nagy öröm számomra, hogy mind kollégáim,
mind a diákok szívesen segítenek bármilyen
munkában. Ilyen volt az új kollégiumi igazol-
ványrendszer bevezetésének megvalósítása, az
információs paravánok burkolatának cseréje,
vagy ajándékba kapott díszcserjék, fenyőfák
elültetése.

Kora ősszel szerveztünk egy négy napos tábo-
rozást is, mely olyan sikeres volt, hogy már a
tavaszi útiterv anyagi feltételeinek biztosítására
pályázatot is nyújtottunk be.
Ugyanakkor van már három nyertes pályáza-
tunk is. A Győr-Moson-Sopron Megyei Köz-
gyűlés Közoktatási Alapítványától nyertünk tá-
mogatást a művészeti nevelés eszközeinek a be-
szerzésére, mely a kézműves szakkörünk mű-
ködését biztosítja.

A város által kiírt közművelődési pályázaton
is nyertünk anyagi támogatást az őszi komoly-
zenei estünk megrendezésére, ahol a Mosonyi
Mihály Zeneiskola tanárai léptek fel. Egy or-
szágos pályázaton pedig a honlapunk (www.va-
rosikollegium-movar.egalnet.hu) szerkesztésé-
ért kaptunk rangos elismerést, ahol a mi honla-
punkat tartották kategóriánkban a legjobbnak.
A honlapot teljesen ingyen, mi magunk tanárok
és diákok közösen fejlesztjük. Díjunk egy tel-
jesen komplett számítógép, ami a további mun-
kánkat segíti.

Bízom benne, hogy a 2008-as évben is hasonló
eredményeket, sikereket ér el a Városi Kollé-
gium diáksága, nevelőtestülete és valamennyi
dolgozója.

Az OKM közoktatási szakterületének tájékoztatója
a közalkalmazotti munkakörök pályázati úton

történő betöltésének új szabályairól
(Figyelem a tájékoztató nem köte-
lező iránymutatás, csupán segítsé-
get nyújt a joganyag megértéséhez.)

A közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény
(Kjt.) módosítására kiadott 2007.
évi C. törvény 3. §-a a 2007. szep-
tember 1-jei hatályba lépést köve-
tően kötelező pályázatot írt elő a
közalkalmazotti jogviszony létesíté-
séhez. A továbbiakban - általános
szabályként - csak olyan közalkal-
mazottat lehet kinevezni, aki a pá-
lyázaton részt vett és a pályázati fel-
tételeknek megfelelt.

A Kjt. szerint a pályázati felhívást
2008. január 1-jétől:

- a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ internetes ol-
dalán,

- a fenntartó internetes oldalán, to-
vábbá

a.) ha a fenntartó önkormányzat,
annak székhelyén,

b.) ha a fenntartó önkormányzati
társulás, a résztvevő önkor-
mányzatok székhelyén,

- a munkáltató a székhelye és te-
lephelye szerinti településen a
helyben szokásos módon köteles
közzétenni.

A Kjt. a benyújtás határidejét legko-
rábban a közzétételtől számított ti-
zenöt napban állapítja meg.
A Kjt. felhatalmazása alapján a köz-
oktatás területén a Kjt. végrehajtá-
sára kiadott 138/1992. (X. 8.) Korm.
rendelet (Kjt-Vhr.) meghatározza a
pályázati eljárás egyes további sza-
bályait, illetve további feltételeket
állapít meg a pályázati felhívás te-
kintetében.
A törvény felhatalmazást ad arra is,
hogy a végrehajtási rendelet megha-
tározza azt a munkakört, vezetői be-
osztást, amelyben nem kötelező a
pályázat kiírása.

A Kjt-Vhr. szerint - a törvényben
meghatározottakon túl - a pályázati
felhívást az Oktatási és Kulturális
Minisztérium hivatalos lapjában is
közzé kell tenni. A pályázat benyúj-
tásának határideje - ha a pályázat
hosszabb határidőt nem állapít meg
- a közzétételtől számított harminc
nap.

A közoktatási intézmények tekinte-
tében tehát a határidők az Oktatási
Közlönyben történt megjelenéstől
számítandók.

Feltétlen indokolt, hogy a pályáztató
a Kjt. és a Kjt-Vhr. által kötelezően
előírt „közzétételi fórumokra“ egyi-
dejűleg küldje meg a pályázati fel-
hívást.

A Magyar Közlöny 2007. évi 183/3.
számában megjelent a közalkalma-
zotti pályázatnak a kormányzati sze-
mélyügyi igazgatási feladatokat el-
látó szerv honlapján történő közzé-
tételére vonatkozó részletes szabá-
lyokról szóló 388/2007. (XII. 23.)
Korm. rendelet, mely a közalkalma-
zotti pályázatok interneten történő
megjelenítése céljából működő
elektronikus rendszerrel kapcsolatos
eljárási rendet szabályozza.

E jogszabályból fontos kiemelni,
hogy a Kjt-Vhr-ben megjelölt, elő-
zőekben ismertetett határidő letelté-
nek időpontja nem lehet korábbi,
mint a kormányzati személyügyi
igazgatási feladatokat ellátó szerv
(szolgáltató központ) honlapján tör-
ténő megjelenítés időpontjától szá-
mított tizenötödik nap.

A jogszabály közoktatást is érintő
rendelkezései 2008. január 1-jén ha-
tályba léptek.

2008. január 11.

Oktatási és Kulturális Miniszté-
rium

Közoktatási Szakállamtitkár
Titkársága



2008. augusztus 31-ig a kollégiumi normatíva is tanuló alapú,
sajátos és nem sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók, va-
lamint az Arany János programokban résztvevők szerinti diffe-
renciált marad. Ezt követően 2008. szeptember 1-jétől négy ágon
(feladat/tevékenységtípusonként) jut el a hozzájárulás a fenntar-
tókhoz:
- Alap-hozzájárulásként a teljesítmény-mutató a pedagógiai

szakmai foglalkoztatási és az ügyeleti tevékenységre fordított
pedagógus kapacitás együttesen kezeli, függetlenül attól, hogy
a tanuló sajátos nevelés igényű, avagy sem.

- Kiegészítő hozzájárulás ismeri el a folyamatos ellátáshoz (lak-
hatási jog) kapcsolódó, épület- enntartási többletfeladatokat,
elkülönítetten a pedagógiai szakmai tevékenységtől - függet-
lenül attól, hogy a tanuló sajátos nevelési igényű, avagy sem.

- A kiegészítő hozzájárulások között szakmapolitikai prioritását
kiemelendő célzattal kaptak helyet – „a pedagógiai progra-
mok támogatása” jogcím alatt az Arany János programok.

- A sajátos nevelési igényű (SNI) kollégistákkal összefüggő
többletfeladatokhoz a hozzájárulás integrálódik a 2007. szep-
tember 1-jétől bevezetett (a továbbiakban részletezett, 2008.
szeptember 1-jétől módosuló) SNI normatíva alá. Az érintett
kollégisták az óvodába, iskolába járó sajátos nevelési igényű
gyermekekkel, tanulókkal azonos feltételek szerint vehetők fi-
gyelembe – már 2007. évi nyári közoktatási törvény-módosí-
tásnak megfelelően – differenciált normatívák igénylésénél.

Új elem a teljesítmény-mutató költségvetési szabályozó sze-
repe. A teljesítmény-mutató bevezetésénél nem indokolt a fel-
menő rendszer alkalmazása, mivel a kollégiumi tagsági viszony
évenként megújítandó, a csoport-szervezésre ennek megfelelően
kerülhet sor tanévenként.

A hozzájárulási mutatók:
- A „normál” kollégiumi nevelésben résztvevők utáni hozzájáru-

lás – a teljesítmény-mutató (1 tanulóra jutó normatívára való
átszámítással) a lakhatási normatívával együttesen – 318.600
ezer forint/fő fajlagos összeget tesz ki.

- Fentieken kívül az Arany János Programok esetében a Tehet-
séggondozó Programban résztvevők után igényelhető to-
vábbi hozzájárulás a 240.000.-Ft-nak a 200%-a, azaz 480.000.-
Ft. A Kollégiumi Programban résztvevők után pedig to-
vábbi hozzájárulásként a 240.000.-Ft-nak a 300%-a, azaz
720.000.-Ft igényelhető.

A fentiek a 2008. évi Költségvetési törvény konkrét adataival
alátámasztva:

15. Közoktatási alap-hozzájárulás /…kollégiumi neveléshez/

Fajlagos összeg:
2 550 000 Ft/teljesítménymutató/év
- 2008-ban időarányosan 4 hónapra (2008. szept. 01-től 2008.

dec. 31-ig)
- 2009-ben időarányosan 8 hónapra (2009. jan. 01 - 2009.

aug. 31-ig)
A konkrét összeget a Kiegészítő szabályok 10. f pontja szerint
számíthatjuk ki a kollégiumra, beleértve az SNI és az „AJ”
Közép- és Szakiskolai tanulókat is.

Ezek alapján a fenti összeg egy, a Ktv. szerint szervezett kollé-
giumi csoportra vonatkozik.

Ehhez kell kiszámítani a kollégiumi teljesítménymutatót a
Tm1-et.

16.5.1 Pedagógiai programok támogatása (hozzájárulás)

Fajlagos összeg: 240 000 Ft/fő/év
- 2008. 4 hónapra
- 2009. 8 hónapra
c/ Ezen hozzájárulás 200%-át vehetik igénybe a kollégiumban
elhelyezett Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehet-
séggondozó Programban résztvevő kollégisták után.
d/ A hozzájárulás 300%-át a Hátrányos Helyzetű Tanulók
Arany János Kollégiumi Programban résztvevő kollégisták
után.
(megjegyzés: a középiskolában (szakiskolában) 150% vehető
igénybe Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggon-
dozó Programban, ill. a 9. előkészítő évfolyamra járó Hátrányos
Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programban részt-
vevő tanulók után.)
A „c-d” jár az „a-b”-ben szereplő hozzájárulás mellett.

17.1 Kedvezményes …kollégiumi étkeztetés

Fajlagos összeg: 55 000 forint/fő/év 2008 szept. 01-től 4 hó-
napra
Gyvt.148. § (5) alapján 50 %-os normatív kedvezményezettek,
vagy ingyenes étkezésben részesülők után igényelhető. Csak egy
jogcímen jár támogatás, csak egy intézménynél vehető figye-
lembe.

17.3 Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megterem-
tése
Fajlagos összeg: 186 000 Ft/fő/év a 2008/2009. tanévre
A hozzájárulás a kollégiumi ellátásban részesülő, nappali rend-
szerű, Ktv. szerint szervezett iskolai rendszerű oktatásban részt-
vevők után jár beleértve az SNI tanulókat is. Ugyanakkor figye-
lembe kell venni a 15. f és a kieg. szab. 10. g. pontokat is. Ha a
kollégiumi elhelyezés a tanéven belüli időszakos elhelyezésre
korlátozódik az érintett tanulók után igényelt hozzájárulás terve-
zése, elszámolása a kollégiumi elhelyezésben töltött időszak fi-
gyelembevételével számított létszám alapján történik. Ez a szak-
képzési törvény rendelkezéseinek megfelelően a szakképzési év-
folyamokon szervezett, tört tanéves szakmai elméleti, illetve gya-
korlati szakképzésben résztvevőkre vonatkozik. Itt a kollégiumi
szolgáltatás igénybevétele arányában kell megosztani a tanulók
létszámát.

5. sz. melléklet
16. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások

Előirányzat: 2 800, 0 millió forint
A különleges gondoskodást igénylő tanulók foglalkoztatásához,
ellátásához igényelhető. Itt került megtervezésre az Arany János
Szakiskolai Kollégiumi Programra fordítandó nem normatív
alapú támogatás is.

4 Kollégium

a 2008. évi költségvetési törvény
kollégiumot érintő támogatásairól, normatívákról

(ez az összeállítás kivonatosan és leegyszerűsítve tartalmazza a törvényi hivatkozásokat
ezért a teljes szöveg ismerete nem nélkülözhető)
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Az igénylésnek részletes szabályairól az OKM 2008. március 15-
ig rendeletet ad ki.

18. Közoktatási-fejlesztési célok támogatása
a. Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 5 000,0 millió
Ft.
b. Minőségbiztosítás mérés-értékelés ellenőrzés támogatása
600,0 millió Ft.
c. Teljesítménymotivációs alap 1 100, 0 millió Ft.
Ezekkel összefüggésben is rendeletet ad ki az OKM 2008. már-
cius 15-ig.

8. sz. melléklet
Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz.
1. Pedagógus szakvizsga

11 700 Ft/fő/év
2. Fővárosi megyei közalapítványok szakmai tevékenysége

1 000,0 millió forint /az előző évinek a 2/3-ad része nomináli-
san

A költségvetéssel kapcsolatos vegyes és átmeneti rendelkezé-
sek

57. § A Kjt. szerinti fizetési osztályok és fokozatok 2008. évre
szóló táblázatát a törvény 17. sz. melléklete tartalmazza. Az il-
letménypótlék számítási alapja 2008. évben 20 000 forint.

60. § A kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés számítási
alapja 2008. évben 5250 forint/fő/hónap.
A szakkönyvvásárláshoz kapcsolódó támogatás 14 000 fo-
rint/fő/év

A 2007. évre vonatkozó költségvetési törvény alapján a kö-
vetkező normatívák vannak érvényben

16.3. Kollégiumok közoktatási feladatai

16.3.1. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás

FAJLAGOS ÖSSZEG:

318 000 forint/fő/év
2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva
2008. jan. 01- aug. 31-ig

Ezt a hozzájárulást veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa
fenntartott intézményben – a Közokt. tv. 53. §-ának (7)-(9) be-
kezdése alapján biztosított – kollégiumi, externátusi nevelésben,
ellátásban részesülő, nappali rendszerű, a Közokt. tv. szerint szer-
vezett iskolai rendszerű oktatásban részt vevő tanuló után.

A Közokt. tv. szerint sajátos nevelési igényű gyermekek, tanu-
lók kollégiumi neveléséhez oktatásához nem ez, hanem a 16.3.4.
pont szerinti hozzájárulás igényelhető.

16.3.2. Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetség-
gondozó Programjában részt vevő kollégiumi tanulók neve-
lése, ellátása

FAJLAGOS ÖSSZEG:
730 000 forint/fő/év
2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva

A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat azok után
a kollégiumban elhelyezett tanulók után, akik számára az Okta-

tási és Kulturális Minisztériummal kötött megállapodás alapján
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programja keretében szervezik meg a nevelést, ellátást.

16.3.3. Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi
Programjában részt vevő kollégiumi tanulók nevelése, ellá-
tása

FAJLAGOS ÖSSZEG:
987 000 forint/fő/év
2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva

A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat azok után
a tanulók után, akik számára az Oktatási és Kulturális Miniszté-
riummal kötött megállapodás alapján a Hátrányos Helyzetű Ta-
nulók Arany János Kollégiumi Programja keretében az oktatási
miniszter által kiadott oktatási program alapján szervezik meg a
nevelést, oktatást.

16.3.4. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégi-
umi nevelése, oktatása

FAJLAGOS ÖSSZEG:
645 000 forint/fő/év
2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva

A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa
fenntartott diákotthonba, kollégiumba a rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján felvett sajátos nevelési igényű gyer-
mekek, tanulók után, függetlenül attól, hogy külön erre a célra
létrehozott intézményben, illetve a többi gyermekkel, tanulóval
együtt szervezik meg a nevelést, ellátást.

A 16.3. pont alatti hozzájárulások csak egy jogcímen igényelhe-
tők. Ezek mellett nem igényelhetők a 16.5.-16.8. pont alatti hoz-
zájárulások.

Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács szakszer-
vezeti és kormányzati oldalának megállapodása a keresetek
2008. évi növelésének egyes feltételeiről a közszférában.

A közalkalmazottak illetményrendszere 2008. január 1-jétől át-
lagosan 5,0 %-kal emelkedjen.

Az illetménytáblázat A1 fizetési fokozatának az illetménytétele
legyen azonos a 2008. évi országos minimálbér 69.000 forintos
havi összegével.

Kollégiumi Szövetség Jogi Csoport
Megjegyzés:

- Tm1=(T/01)xTeh vagyis a kollégiumi konkrét csoport lét-
száma osztva kollégiumi csoport Ktv. szerinti átlaglétszámá-
val szorozva a „Tanítási együtthatóval” ( Teh = 1,3 a Kiegé-
szítő szabályok 10/f pontjának táblázata alapján.)
Az egyszerűség kedvéért vegyünk egy konkrét csoportot,
melynek okt. 1.-i statisztikai létszáma 25 fő, tehát megegye-
zik az átlaglétszámmal így:
Tm1=25/25x1,3=1,3
Az egy főre jutó átlag- finanszírozás így: 2 550 000 szorozva
1,3 osztva 25-tel= 132 600 Ft.

- Az új ÁFA törvény VI. fejezet 85. § i) pontja szerint mentes az
adó alól a kollégiumi ellátás valamint az ahhoz szorosan kap-
csolódó termékértékesítés.
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FFeellhh íívvááss
a IX.„Ki a legügyesebb kollégista és kollégium”vetélkedő országos döntőjére.

Időpontja: 2008. április 11-12-13 
Helye: Klebelsberg Középiskolai Kollégium, Kaposvár, Álmos vezér u.1.

Versenyszámok:
1. Műveltségi verseny (6 fős csapatok)
Témák: általános műveltségi, Somogy sporttörténete és képzőművészete
Időpont: 11-én, péntek este, maximum másfél órában
Helyszín: a kollégium I. emeleti aulája

2. Sportverseny (4 fős csapatok, ebből 1 fiú + 1 lány 16 év alatt, 1 fiú + 1 lány 16 év felett)
Csapatverseny (sor- és váltóversenyek)
Egyéni verseny (képesség/ teljesítmény-felmérés)
Időpont: 12-én szombaton 9.00-13.00 óráig
Helyszín: tornacsarnok, uszoda, szabadtéri pálya

3. Művészeti alkotások versenye (2 fő, korra és nemre való tekintet nélkül)
Grafika: grafika készítése megadott téma alapján (József Attila vers illusztráció)
Kézműves: természetes anyagok felhasználásával bio-kollázs készítése („Együtt a Földért”)
Az alkotások készítéséhez szükséges anyagokat a rendezők biztosítják.
Az alkotások a rendezők tulajdonába kerülnek térítésmentesen.
Rendelkezésre álló idő: 3-3 óra

Értékelés és díjazás:
A versenyszámok 1-2-3 helyezettjei külön tárgyjutalomban részesülnek.
A csapatverseny, valamint az egyéni sport nemenként és korcsoportonként is értékelésre kerül.
Az összesített teljesítményt vándorserleggel jutalmazunk.
Minden résztvevő emléklapot kap.

A hagyományoknak megfelelően a versenyre megyénként egy-egy kollégium csapatát várjuk.
Az országos döntőre történő jelentkezést a nevezési lapon 2008. február 29-ig kérjük elküldeni.
Kérjük a Kollégákat, hogy a megyei forduló lebonyolítását is hasonló menetrend szerint szorgalmazzák.
A győztes kollégium e verseny eredménye alapján képviseli majd megyéjét Kaposváron. 
Mivel a Klebelsberg Középiskolai Kollégium pályázatot nyújtott be a megyei győztes kollégiumok tá-
mogatására, így a szállás és étkezési költségek nem terhelik a résztvevő intézmények csapatait (6 fő
diák és 1 fő kísérő).
Tájékoztatásul, amennyiben többen kívánnak ellátogatni Kaposvárra: szállásdíj: 2.500 Ft/fő/ éjszaka
Étkezési díjak: Reggeli: 300 Ft/fő/alkalom, Ebéd: 600 Ft/fő/alkalom, Vacsora: 400Ft/fő/alkalom
Az utazási költségek a résztvevő csapatokat érintik.
A vasárnapi hazautazáshoz hideg ebédcsomagot tudunk biztosítani.
Kaposvárra érkezés: 2008. április 11-én (péntek) 17 óráig, hazautazás: 2008. április13-án 10.00 után
A versennyel kapcsolatban további információk kérhetők Gálovics Edit igh.-től és Csatos Zsolt tanár úrtól a
következő elérhetőségeken: 82/555-900 vagy titkarsag@klebi.sulinet.hu

A nevező csapatok kollégiumba szállítását az előzetesen jelzett igények szerint biztosítjuk!
Kollégiumunk honlapján irodalom-ajánlás, és verseny-kiírás egyaránt megtalálható és letölthető!
(www.klebi.sulinet.hu)

Eredményes felkészülést és sikeres szereplést kívánunk a megyei válogatón, majd az országos meg-
mérettetésen!

Üdvözlettel a házigazda rendezők nevében: Dr. Giber Vilmos igazgató
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Jelentkezési lap
A IX.„Ki a legügyesebb kollégista és kollégium” országos vetélkedőre

Február 29-ig kérjük visszaküldeni!

A megyei vetélkedőn továbbjutó kollégium neve:

..........................................................................................................................................................................
Címe:

..........................................................................................................................................................................
Felkészítő/kísérő tanár neve és elérhetősége:

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

A csapat tagjai: (A hiányzó nemeket és az igényelt étkezést kérjük jelölni!)

%evezési tudnivalók:
16 év alattinak számít, aki 1992-ben, vagy utána született.
16 év felettinek számít, aki 1991-ben, vagy előtte született.
A tanulók kollégiumi tagságát kérjük igazolni a törzskönyvi bejegyzés másolatával, amelyet a kollégium 
vezetője hitelesít!

Utazási infomációk:

Várható érkezés (mivel, mikor): .....................................................................................................................

Várható távozás (mikor, mivel): .....................................................................................................................
Kollégiumba érkezéshez segítségkérés: igen nem
Amennyiben a csapattagokon és kísérőn kívül is kíván szállást és étkezést igénybe venni, kérjük a számlá-
zási cím megadását:
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

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

PH.
...............................................................

aláírás

„P“ vacsora „Sz“ reggeli „Sz“ ebéd „Sz“ vacsora „V“ reggeli „V“ ebéd

16 év feletti Fiú

16 év feletti Leány

16 év alatti Fiú

16 év alatti Leány

Kézműves 

Grafikus

Kísérő tanár
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A Fővárosi Önkormányzat Váci Mihály Kollégiuma ebben a
tanévben lehetőséget kapott az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium által kiírt KollOKA VIII. pályázat Regionális
ki mit tud – programjában, a közép-magyarországi régi-
óban nyert támogatással, 

TÉRSÉGI „KI MIT TUD?” – VETÉLKEDŐ 
MEGSZERVEZÉSÉRE

Budapest főváros és Pest megye középiskolai kollégiumai,
illetve a Budapest főváros és Pest megyében tanuló kollé-
gista diákoknak. 

Mottók: első napra: „Mindenem az irodalom”, 
második napra: „Zene nélkül nincsen élet” és 
harmadik napra: „Mozdulj meg”

Helyszín, időpont:

Váci Mihály Kollégium, Budapest (Mogyoródi út 128.)
2008. február 19. 1200 – február 22. 1000

Célunk:
Kollégiumunk évről-évre kiváló műsoroknak ad otthont
itt lakó tehetséges diákjaink közreműködésével. Fontos
számunkra a tehetséges gyerekek, diákok felkutatása,
felkarolása s persze a lehetőségek megadása.
Ez a rendezvény lehetőséget biztosítana új tehetségek fel-
fedezésére, valamint a diákság magas szintű kulturális
műveléséhez. %apjaink rohanó világában ez különös fon-
tossággal bír!

Részvétel:

A „Ki Mit Tud?”-ra a Közép-Magyarországon működő kol-
légiumok diákjai jelentkezhetnek a felsorolt kategóriákban.
Írásműveket (vers, próza) előzetesen, kiválasztott zsűri fogja
értékelni. A helyezést elért pályaműveket előadók segítségé-
vel ismertetjük a rendezvény nyitányaként s egyben a díjki-
osztás is ekkor lesz. Mind három kategóriában helyszíni meg-
hallgatást tartunk. E három kategória adja a „Ki Mit Tud?”
helyszíni rendezvény részét.
Az önálló alkotói kategóriában a pályaműveket előre kérjük
beküldeni.
Eredményhirdetés valamennyi kategóriában a helyszínen tör-
ténik. 
Cikk jelenik meg a rendezvényről honlapunkon (www.va-
cimkoll.hu), kollégiumi újságunkban a Koll-bombában, a Kol-

légium című folyóiratban, illetve a Zugló TV készít összeállí-
tást.

Kategóriák:

Egyéni és csoportos produkcióval minden kollégista diák
részt vehet, akinek  kollégiuma Budapest fővárosban és Pest
megyében helyezkedik el.

1. nap (2008. február 19.): „Mindenem az irodalom”

1. Előadói kategóriák
a. Szórakoztató irodalmi alkotás előadása

- vers
- novella
- mese
- paródia
- bármilyen prózai alkotás

Ajánlott szerzők: Karinthy Frigyes
Romhányi József
Heltai Gáspár
Örkény István

b.  Irodalmi alkotás előadása

KOLLÉGIUMI „KI MIT TUD?” 
VETÉLKEDŐ%

VALÓ RÉSZVÉTELRE

Fővárosi Önkormányzat
Váci Mihály Kollégium
1141 Budapest, Mogyoródi út 128.
Telefon: (06-1) 221-3318, telefax: 221-2904;
e-mail: vm.patai@t-online.hu
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- vers
- novella
- mese
- bármilyen prózai alkotás

c.  Megzenésített irodalmi alkotás előadása
- vers

2. Önálló alkotói kategóriák
a.  Irodalmi alkotás

- vers
- próza

Ajánlott címek: Álmaim kollégiuma
Egy hely a világban
Mert megérdemeltem
Vannak csodák…

2. nap (2008. február 20.): „Zene nélkül nincsen élet”

1. Vokális zene (ének) kategóriája
- népdal, műdal, folk, opera
- pop, rock, jazz
- sanzon, táncdal, operett, musical

Részt vehetnek: szólisták, duók, triók, kiseggyüttesek

2. Hangszeres zene
- klasszikus és kortárs zene
- népzene, folkmuzsika, históriás dallamok
- jazz
- tánc-, pop-, rockzene

Részt vehetnek: szólisták, duók, triók, kiseggyüttesek
Maximális létszám: 6 fő. Műsoridő: maximum 5 perc

3. nap (2008. február 21.): „Mozdulj meg”

Egyéni, vagy csoportos „mozgásos”produkció bemutatása

Lehet bármilyen stílusú tánc:
- balett
- jazz balett
- sztepp
- akrobatikus tánc
- disco-, break- és rap-tánc
- electric boogie
- formációs tánc stb.
- tornagyakorlat
- zsonglőrszám
- pantomim
- mozgásparódia

Amennyiben zenekíséret szükséges, azt CD-n (normál for-
mátumban: nem MP3!) a műsorkezdés előtt egy órával kell le-
adni a stúdióba. A CD-n szerepeljen a fellépő neve és a mű-
sorszám címe.

Az egyéni bemutató időtartama maximum 5 perc, a csopor-
tosé maximum 8 perc lehet.
A fellépők sorrendjét előző este sorsolással döntjük el. Előbb
a csoportos, majd az egyéni versenyzők mutatkoznak meg.

%evezési határidő, egyben beküldési határidő:
2008. február 11.

(postai küldeményeknél a postabélyegző legkésőbbi dátuma)

Beküldési cím és további információ:

Váci Mihály Kollégium
1141, Budapest, Mogyoródi út 128.
Telefon: (06-1) 221-3318

Programfelelős:
dr. Patai Kálmánné - igazgató 
Tresz Gabriella - könyvtárostanár

e-mail: 
vm.patai@t-online.hu
tresz.gabriella@mailbox.hu

Az írásműveket postai úton, vagy elektronikusan lehet be-
küldeni a megadott címekre. A küldeményen kérjük feltün-
tetni: a pályázó kollégista és kollégiuma nevét, valamint a
’„Ki Mit Tud?” 2008’ megjelölést.

A rendezvény tervezett programja:

2008. február 19.
1200-tól vendégvárás, szállásfoglalás
1600-tól „Mindenem az irodalom”
1745-től eredményhirdetés, díjak átadása
1900-tól városnézés busszal 

2008. február 20.
0730-tól közös reggeli
Reggeli után szabad program
1300-tól ebéd
1600-tól „Zene nélkül nincsen élet”
1745-től eredményhirdetés, díjak átadása
1900-tól közös vacsora
2100-tól karaoke est a Morrison’s Music Pub-ban

2008. február 21.
0730-tól közös reggeli
Reggeli után szabad program
1300-tól ebéd
1600-tól „Mozdulj meg”
1745-től eredményhirdetés, díjak átadása
1800-tól vacsora a résztvevő kollégistáknak
1845-től 2300-ig élőzenés est a fellépő és itt lakó diákja-
ink számára
2030-tól a felkészítő tanárok, illetve a szervezők külső
helyszínen szakmai  kiértékelést tartunk, vacsorával
egybekötve. A helyszín Cactus Juise Pub.

SOK SZERETETTEL VÁRJUK A KOLLÉGISTÁK ÉS
A KOLLÉGIUMOK JELE%TKEZÉSÉT!

A szervezők nevében:

dr. Patai Kálmánné igazgató
Váci Mihály Kollégium, Budapest
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Pályázat általános célja: 
Sajnálatos jelenség, hogy hazánkban számos olyan fiatal-

korú van, aki hátrányos családi, anyagi helyzete, esetleg ebből
fakadó alulmotiváltsága miatt, 6-8 osztályt elvégezve, szak-
mai képesítés nélkül kiesik az oktatásból. Miközben számos
olyan szakterület van, amely szakmunkás hiánnyal küszkö-
dik, és megfelelő egzisztenciát, értelmes életpályát tudna
nyújtani ezeknek a fiataloknak. Célunk, hogy minél több fia-
talt segítsünk hozzá egy szakma megszerzéséhez.

Az ilyen fiatalok beemelése a szakképzésbe, iskolai rend-
szerbe, összetett feladat. Sikeresebb lehet a fiatal otthoni kör-
nyezetéből való kiemelésével, iskolai feladatokra való felké-
szítésével, szocializálásával, megfelelő mentorálással. Mind-
ezt a tevékenységet hatékonyan a szakképző intézmény és a
kollégium együttesen tudja végrehajtani.

Az Oktatásért Közalapítvány ezzel a pályázati kiírással egy
olyan program bevezetését kívánja elősegíteni, mely keretén
belül az ország különböző pontjain található kollégiumok és
szakképző iskolák (együttműködései) konzorciumai közös
feladatként oldanák meg a térségükben élő legalább 6 osztályt
végzett, iskolai rendszerből kieső, szakmai képesítés nélküli,
fokozottan hátrányos helyzetű fiatalkorúak felkutatását, szá-
mukra egy felkészítő, nulladik évfolyamos osztály, illetve kol-
légiumi csoport indítását.
Pályázhatnak:
- Kollégiumok és szakképző intézmények konzorciuma (leg-

alább egy-egy).
- A fiatalok rehabilitációjának gazdája és helyszíne a kollé-

gium.
- A felzárkóztató osztályú képzést a szakképző intézmények

végzik.
- Előnyt jelent, ha egy kollégium több szakképző intézmény-

nyel társul.
- A pályázók köre a fenntartó jogállásától független.

A pályázat, ill. a megvalósítás három szakaszból áll:

I. szakasz - a teljes program megtervezése, a komplett pá-
lyázati anyag megírása, benyújtása. Megvalósítandó felada-
tok:
- a programban részt venni kívánó kollégiumok és szakképző

intézmények egymással történő megállapodása, 
- a felzárkóztató program és tanterv kidolgozása mind a kol-

légium mind a szakiskola részéről,
- a térségben fellelhető érintett fiatalok felkutatására történő

terv kidolgozása,
- a különböző tanulási zavarok vagy egyéb (szocializáltsági,

pszichológiai) problémák hatékony kezelése érdekében a
megfelelő szakemberek, fejlesztő pedagógus megkeresése,
az együttműködési megállapodások megkötése,

A teljes pályázati anyag (melynek részei a fentiek) elkészí-
tése és benyújtása.
A feladat elvégzésének határideje: 2008. február 11.

II. szakasz - a közalapítvány támogatása esetén a leírt tervek
alapján a fiatalok felkutatása. Megvalósítandó feladatok:
- a programba bevonandó fiatalok felkutatása,
- a szülőkkel, fiatalokkal való párbeszéd,
- a szülőkkel és fiatalokkal együttműködési nyilatkozatok

(szerződések) aláírása,
- elért eredményről részbeszámoló elkészítése és benyújtása

a közalapítvány számára.
A feladat elvégzésének határideje: 2008. július 30.

III. szakasz - a programba bevont fiatalokkal a felzárkóztató
tanév beindítása, lebonyolítása. Megvalósítandó feladatok:
- fiatalok beiratkozása az iskolába és kollégiumba,
- felzárkóztató tanév megtartása az iskolában, a rehabilitációs

program elvégzése a kollégiumban,
- tanév felénél féléves értékelő írása a fiatalok fejlődéséről, a

felzárkóztató félév addigi tapasztalatairól,
- tanév végén éves értékelő és beszámoló a felzárkóztató év

tapasztalatairól.
A feladat elvégzésének határideje: 2009. június 30.

A program akkor ér el valós sikert, ha a felzárkóztatásban
résztvevő fiatalokat sikerül benntartani a szakképzésben.
Ezért a belépő fiatalokról, életpályájuk nyomkövetése céljá-
ból, a szakképzés folyamán félévenként értékelést kérünk.
Tervezzük a programban sikeresen felzárkózó fiatalok ké-
sőbbi évenkénti támogatását a szakképzettség megszerzé-
séig.

A program során az alábbi célokra nyújt támogatást a köz-
alapítvány:
- a II. szakaszban végzendő feladatok kiadásaira (személy jel-

legű kiadás),
- a III. szakaszban a fiatalok számára tanulmányi ösztöndíjra,

mentori ösztöndíjra, a fiatalok számára szervezett kulturá-
lis, sport, stb. programok kiadásaira, kollégiumi díjra és a
bevont fejlesztő pedagógusok díjazására.

A pályázás menete:
1. A konzorciumok 2008. február 11-i határidőre (beérkezés
dátuma) benyújtják pályázataikat.

A pályázat tartalma: 
- résztvevők köre, bemutatása,
- konzorciumi (együttműködési) szerződés,
- a fenntartó nyilatkozata (ha nem önállóan gazdálkodó in-

tézmény a pályázó)
- a program II. és III. ütemének tartalma,
- költségvetési terv (a II. ütem várható kiadásairól, a tervezett

kiadásoknál figyelembe vesszük a bevonandó fiatalok lét-
számát).

2. A program II. szakaszának megvalósítása a pályázatban
jelzettek alapján 

Az Oktatási Közalapítvány pályázati felhívása
OKA-I. FELZÁRKÓZTATÓ A SZAKMATA%ULÁSHOZ

címmel országos program az oktatásból kiesett legalább hat osztályt végzett,
fokozottan hátrányos helyzetű fiatalkorúak beemelésére a szakképzésbe
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A II. szakasz 2008. július 30-án záródik; a támogatást nyert
pályázó értékelő, elemző beszámolót készít az elvégzett fel-
adatokról; benyújtja a felzárkóztató csoport indításához szük-
séges dokumentumokat.
A szerződési feltételek teljesítésének ellenőrzése; a benyúj-
tott anyagok bírálata a további támogatás érdekében.

3. A felzárkózató évfolyam indítása, a program megvalósí-
tása
A pályázók kötelesek a program megvalósulásáról és a gye-
rekek fejlődéséről feljegyzést készíteni, amit a pénzügyi el-
számolással együtt mind a félév, mind a tanév zárása után 30
napon belül a közalapítványnak megküldenek.
A közalapítvány a támogatást előfinanszírozási formában
nyújtja.
A záró-tanulmány, elszámolás elkészítésének határideje:
2009. június 30.

A teljes pályázat támogatására az alapítvány rendelkezésére
áll:
- Program előkészítése – összesen 48 mFt
- Diákok kollégiumi díja – összesen 75 mFt
- Diákok ösztöndíja – összesen 54 mFt
- Mentori ösztöndíjak – összesen 32 mFt
- Programok kiadása és fejlesztő pedagógusok díja – összesen

21 mFt

A beérkezett pályázatokat az Oktatásért Közalapítvány
2008. február 20-ig elbírálja.
Szerződéskötés várható ideje 2008. február 28.

A pályázat formai feltételei:

1. A pályázatot az Oktatásért Közalapítvány címére
(1054 Budapest, Báthory utca 10., 6. em. 603.) kell
benyújtani 2008. február 11. hétfő déli 12 óráig
személyesen, vagy postán (a határidőig beérkezett
pályázatokat fogadjuk el).

2. A pályázatot egy eredeti és egy másolati példány-
ban kell benyújtani!

3. A pályázat elemeinek hiánytalan megléte (lásd fel-
jebb). Az adatlap-nyomtatvány átvehető, fa-on kér-
hető vagy válaszborítékkal igényelhető Budapesten,
az OKA titkárságán, valamint letölthető az Internet-
ről (www.oktatasert.hu).

4. Ha a pályázó korábban OKA v. KOMA (jogelőd) pá-
lyázaton már nyert támogatást, akkor a pályázat ér-
vényességének feltétele az előző pályázaton nyert
összegről szóló elfogadott szöveges és pénzügyi el-
számolás. 

A hiányosan kitöltött, nem megfelelő példányszámban
érkezett pályázati anyagot a Titkárság nem tudja fo-
gadni, azokat postafordultával visszaküldi. 

A pályázattal kapcsolatosan információs a 061-269-
4480-as telefonszámon kérhető!

Minden pályázó értesítést kap. 
A nyertesek listáját nyilvánosságra hozzuk. 

Oktatásért Közalapítvány

Ebben az évben is nyugalom és bé-
kesség jellemezte azt a napot, amikor
összegyűltünk, hogy méltón megün-
nepeljük a közelgő karácsonyt.
Mindannyian örömmel, mi szereplők
pedig nem kis izgalommal siettünk a
díszterembe, ahol a karácsonyfa fé-
nyei és a fenyő illata még bensősége-
sebbé tették számunkra a várakozást.

„Az ember születésétől fogva
társas lény,

igényli a törődést, a szeretetet;
Az embereknek szükségük van 

egymásra.”

Ezekkel a gondolatokkal indítottuk
műsorunkat. Megható idézetekkel
próbáltuk kifejezni, hogy a szeretet
nem csak ekkor fontos. A meggyújtott
gyertya a betlehemi fény jelképeként

ragyogott. Mintha egy pilla-
natra megállt volna az idő, és
sikerült volna távol jutni min-
den emberi gyarlóságtól. Hi-
szen a szeretet valahol minden
emberi szívben jelen van.

„Mert a mindenségben
ott lakik az egység.

Keressétek egymásban a békét!
A szeretetnek őrizzétek fényét!”

Az előadás után tapsvihar volt
a jutalmunk. Jó érzés volt meg-
tapasztalni a lelkek találkozá-
sát.
Az ünnepséget Gulyás Béla
kollégiumvezető zárta jó taná-
csaival és egy szép verssel.
Köszönjük Ilus néninek, aki
felkészített bennünket, hogy si-
került emlékezetessé tenni az
ünnepet!

Hodován Zsuzsanna és 
Tóth Andrea

kalocsai kollégisták
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Kollégiumi alkuratórium
A kollégiumi alkuratórium a 36 M Ft-os forrás terhére össze-
sen 7 kisebb pályázatot jelentetett meg és támogatott a 2007-
es évben. Ezek az alábbiak voltak:

A kiírások jelentős része a kollégiumi életet és ifjúsági prog-
ramokat igyekezett mozgósítani. Ezt célozták a kollégium
életét bemutató rövidfilm pályázatok, amelyeket a diákoknak
kellett elkészíteniük és saját fantáziájukra és ügyességükre
volt bízva, hogy minél találékonyabban mutassák be saját kol-

légiumukat. A legjobb filmek
felkerültek az OKA honlap-
jára.

A megyei-regionális rendez-
vény pályázatok pedig azt
igyekeztek elérni, hogy a kol-
légiumok más kollégiumokat
lássanak vendégül és rendez-
zenek olyan versenyeket,
amelyek által széles gyerek
réteg mozgatható meg és
vonható bele különböző
programokba. Így látta bizto-
sítva az alkuratórium, hogy a
rendkívül szerény források-
ból olyan programok valósul-
janak meg, amelyek mégis
nagy gyereklétszámot érinte-
nek. A megyei versenyek ren-
dezésére szép számban ér-
keztek pályázatok. A regioná-
lis verseny rendezése szokat-
lan még a kollégiumi pályá-
zói körben, ezért ilyen nagy
feladatra kevés kollégium
vállalkozott.

Ezen felül a felsőoktatási kol-
légiumok szakmai munkájá-
nak támogatására (előadói dí-
jakra, tutorális képzésre, stb.)
tudott az alkuratórium sze-
rény összeget fordítani.
A kollégiumi alkuratórium a
fennmaradt 2 824 E Ft-ot a
2008. évi pályázataira for-
dítja.

Pályázat neve Beérkezett
(db) Igény (Ft) Támogatott

(db)
Összes támo-

gatás (Ft)

Közoktatási kollégiumok
megyei sport és kulturá-
lis versenyeinek rende-
zésére

56 26 739 E 52 10 470 E

Felsőoktatási kollégiu-
mok megyei sport és
kulturális versenyeinek
rendezésére

27 19 748 E 9 2 140 E

Közoktatási kollégiumok
rövidfilm pályázatra 24 díjra lehetett

pályázni 3 300 E

Felsőoktatási kollégiu-
mok rövidfilm pályá-
zatra

8 díjra lehetett
pályázni 2 150 E 

Felsőoktatási kollégiu-
mok szakmai programjá-
nak támogatására

18 7 066 E 18 3 825 E

Közoktatási kollégiumok
„Ki mit tud” regionális
versenyének szervezé-
sére

9 15 013 E 7 13 791 E

Közoktatási kollégiumok
„Ki mit tud” országos
döntőjének szervezésére

2 3 000 E 2 2 500 E

Összesen 144 71 566 E 93 33 176 E

Az Oktatásért Közalapítvány elnöksége a 2006. évi OKM for-
rás (100 M Ft) és saját 2006-os évi maradványa (50 M Ft) ter-
hére, a 2007. évi szakmai munkákra az alábbi keretfelosztás-
ról döntött 2006. december 12-i ülésén:

Közoktatási Alkuratórium:60 M Ft
Kollégiumi Alkuratórium: 40 M Ft
OKTK Alkuratórium: 40 M Ft
Esély tavaszi pályázat: 10 M Ft
Összesen: 150 M Ft

Tekintettel arra, hogy a Kollégiumi és az OKTK alkuratórium
4-4 M Ft-ot ajánlottak fel a pedagógiai lapok támogatására,
így a keretek végül az alábbiak szerint alakultak:

Közoktatási Alkuratórium: 68 M Ft

Kollégiumi Alkuratórium: 36 M Ft

OKTK Alkuratórium: 36 M Ft

Esély tavaszi pályázat: 10 M Ft

Összesen: 150 M Ft

Mivel 2007-ben az OKA összesen 10 M Ft támogatáshoz ju-
tott hozzá decemberig, ezért a fenti keretet nem tudta meg-
növelni év közben.

Az Oktatásért Közalapít-
vány alkuratóriumainak
2007. évi szakmai munkájáról


