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VERSENYKIÍRÁS 

Az Oktatási Hivatal Miskolci Pedagógiai Oktatási Központja által meghirdetett 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei informatikai verseny az általános iskolák 5-6. és 7-8. 

évfolyamos tanulói számára 

a 2018/19-es tanévre 

 

1. A verseny neve: Borsod-Abaúj-Zemplén megyei informatikai verseny az általános iskolák 

5-6. és 7-8. évfolyamos tanulói számára 

1.1. A verseny meghirdetője: Oktatási Hivatal Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ 

 

2. A verseny pedagógiai célja:  

 Az általános iskolai képzés keretében informatikát tanulók életkori sajátosságaihoz 

igazodó, a gyakorlati problémamegoldást célzó, érdeklődésükre számot tartó 

tehetséggondozó verseny megrendezése. 

 A tanulók informatikai, logikai információk kezelésével, értelmezésével, és 

alkalmazásával kapcsolatos képességeinek fejlesztése.  

 Többszintű (iskolai, megyei) megmérettetésre lehetőséget adó, informatikai versenyen 

való részvétel lehetőségének biztosítása. 

 Sikerélményt nyújtó megmérettetési lehetőség és versenyrutin megszerzésének 

biztosítása egységes, objektív értékelési rendszerrel.  

 Digitális írástudás, digitális kompetencia fejlesztése. 

 

3. A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 

 I. kategória: általános iskola 5-6. évfolyam 

 II. kategória: általános iskola 7-8. évfolyam 

 

4. A jelentkezés és részvétel feltételei, egyéb kategóriák: 

Jelentkezhetnek:  

 Mindazok az 5-8. évfolyamos tanulók, akik az informatikát az adott évfolyamon 

általános iskolai típusú köznevelési intézményben tantárgyként tanulják. 

 

Részt vehetnek: 

 az adott évfolyamon tanulók, akiknek a nevezési lapját az iskolájuk a kiírásban 

szereplő határidőre megküldi a verseny meghirdetőjének, 

 akinek a nevezési lapján az iskola igazgatója aláírásával és az iskola pecsétjével 

igazolja a kiírásban szereplő feltételeknek való megfelelést, 

 a verseny második, Miskolcon megrendezésre kerülő írásbeli fordulójában azok a 

tanulók (max. 15 fő/kategória), akiket az első (iskolai) forduló eredményei alapján a 

verseny szervezője behív. (Azonos pontszám elérése esetén a legmagasabb pontszámú 

feladat(ok)ban elért jobb eredmény dönt.) 

 

5. A verseny jellege: 

A verseny két (elméleti - iskolai, gyakorlati - megyei) fordulóból áll. A versenyzők az 

iskolában a szaktanárok, a megyei fordulón a szervező által felkért szakmai zsűri előtt 

adnak számot tudásukról. 

http://www.oktatas.hu/
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6. A verseny fordulói: 
1. forduló: iskolai írásbeli forduló 

2. forduló: megyei gyakorlati jellegű forduló Miskolcon 

Valamennyi forduló feladatait a szervező intézmény, a Miskolci POK biztosítja. 

 

6.1 Első, iskolai írásbeli forduló: 2019. március 27. (szerda) 14:00-15:00 

A forduló anyagát a jelentkező iskolák a Miskolci POK-tól kapják meg a jelentkezési 

lapon megadott email címükön, legkésőbb a verseny napján 9:00-ig. A tanulók saját 

iskolájukban azonos időpontban oldják meg a versenyfeladatokat. Megoldási idő 60 perc.  

 Az iskolai forduló feladatait a megadott javítási útmutató alapján az intézmény 

informatika szakos pedagógusa javítja ki. 

 A nevezni kívánt tanulók papír alapon megoldott és a szaktanár által kijavított 

feladatait, nevezési lapját és hozzájáruló nyilatkozatát 2019. április 03-ig 

(postabélyegző dátuma!) az Oktatási Hivatal Miskolci Pedagógiai Oktatási 

Központjába (3527 Miskolc, Selyemrét utca 1. sz.) Horváth Gergely versenyszervező 

részére kell megküldeni. 

Bármely határidő elmulasztása esetében a tanuló(k) eredményei nem kerülnek 

értékelésre! 

 A beküldött nevezések kiértékelését követően a továbbjutók személyéről a megyei 

szervező által felkért zsűri dönt. (Azonos pontszám elérése esetén a legmagasabb 

pontszámú feladat(ok)ban elért jobb eredmény dönt.) A továbbjutó tanulók iskoláit a 

megyei szervező értesíti e-mailben, 2019. április 10-ig.  

 

6.2 Második, megyei írásbeli forduló: 2019. április 25. (csütörtök) 14:00-16:00 

Helyszínéről, a bejutott tanulókat intézményeiken keresztül, a versenyt megelőzően 

tájékoztatjuk. 

A verseny lebonyolításáról a szervező intézmény gondoskodik. A feladat megoldási 

ideje: 120 perc. A fordulón a versenyzők munkáit a megyei zsűri értékeli. Az 

eredményről és a helyezésekről a Miskolci POK 2019. április 29-ig – az intézmények 

nevezési lapon megadott e-mail címére – értesítést küld. 

 

7. A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez használható irodalom: 

A verseny feladattípusai, és témakörei mindkét fordulóban, korcsoportonként azonosak, a 

széles körben alkalmazott tankönyvek feladattípusaitól nem térnek el. A versenyben az 

informatika hétköznapi életben történő felhasználási lehetőségeivel kapcsolatban 

(általános tájékozottság szintjén) is szerepelhetnek (rész)feladatok. 

http://www.oktatas.hu/
mailto:POKMiskolc@oh.gov.hu


 

3 

 

 

Oktatási  Hivatal  
M i s k o l c i  P e d a g ó g i a i  O k t a t á s i  K ö z p o n t  

3527 Miskolc, Selyemrét utca 1. sz. 

Postacím: 3527 Miskolc, Selyemrét utca 1. sz. 

Telefon: (+36-46) 594-077  

Honlap: www.oktatas.hu  

E-mail:.POKMiskolc@oh.gov.hu 

Javasolt irodalom:  

 menetrend.hu 

 ugyfelkapu.magyarorszag.hu 

 jofogas.hu 

 vatera.hu 

 Google Chrome 

 gmail.com 

 Telenor.hu 

 Telecom.hu 

 Vodafone.hu 

 Alza.hu 

 edigitel.hu 

 mediamarkt.hu 

 emag.hu 

 Microsoft Word 2013 

 Microsoft PowerPoint 2013 

 Windows 7, Windows 10 

 Tesztíró programok 

 útvonaltervező programok 

 GPS programok (Magyar térkép, Sygic, Waze, iGo) 

 

8. Az egyes fordulók feladatainak rövid ismertetése:  

 

8.1 Iskolai forduló: 

5-6. évfolyam:,  

Adott informatikai környezet tudatos használata. Az informatikai eszközök egészségre 

gyakorolt hatásai, ergonómia. Az informatikai eszközök választásának szempontjai. 

Hálózati be- és kijelentkezés, hozzáférési jogok, adatvédelem. Prezentáció testreszabása, 

háttér, áttűnés, animáció beállítása. Szövegegységek, multimédia, prezentáció, dia, 

diavetítés. Közhasznú információforrások adatainak értelmezése. Online tudástárak 

használata. Útvonalkeresők, térképes keresők használata. Információ, adat, 

információforrás, online tudástár, adatbázis, térkép, koordináta, útvonalkereső. 

Böngészőprogram kezelése, webcímek beírása, linkek használata, portálok felkeresése. 

Kulcsszavas és tematikus keresés. Kereső operátorok ismerete. Keresőkérdések 

megfogalmazása, értelmezése, pontosítása. Találatok értelmezése. A találatok során 

kapott információk tanulmányozása. A keresés céljának leginkább megfelelő oldalak 

felkeresése. Webhely, webcím, böngésző, link, keresés, keresőgép, tematikus keresés, 

kulcsszavas keresés, kereső operátorok, hivatkozásgyűjtemény. Információ küldése, 

fogadása. Elektronikus levelezőrendszer használata. Netikett ismerete. A 

mobilkommunikáció eszközei. Levelezőrendszer, e-mail cím, elektronikus levél, 

regisztráció, címzett, másolat, rejtett másolat, tárgy, melléklet, csatolás, válasz, 

továbbítás. Weboldalak megtekintése, mentése. Szöveg, kép mentése weboldalról. Az 

informatikai biztonsággal kapcsolatos ismeretek. Az elektronikus szolgáltatások 

hétköznapi életben betöltött szerepének felismerése. Elektronikus könyvtárak, ügyfélkapu 

felhasználásának főbb lehetőségei, ügyintézés interneten, okostelefonok jellemzői: 

kijelző, processzor, memória stb, mobiltelefon app-ok: GPS programok, QR code reader, 

angol szótár, accuweather, időkép, számológép, gmail, intelligens kezelő. 

http://www.oktatas.hu/
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7-8. évfolyam (az 5-6 évfolyam alapvető ismeretein túl), 

 

Adott feladat megoldásához alkalmas hardver- és szoftvereszköz kiválasztása. A 

számítógép fő egységei. Vezetékes és vezeték nélküli kapcsolatok. Az adott feladat 

elemzése. A probléma megoldásához szükséges informatikai eszköz kiválasztása. Be-, 

illetve kitömörítés. Weblap készítése. Térképhasználati ismeretek felhasználása, keresése 

az interneten. Robotvezérlési alapfogalmak. Blog használat megismerése. Tantárgyi 

szimulációs programok használata. Tematikus és kulcsszavas keresőgépek használata az 

információ elérésére, több keresési szempont egyidejű érvényesítése A keresés folyamata. 

Keresőkérdés alkotása. 

Releváns információk kiszűrése a kereső által megtalált adathalmazból. Az információk 

elemzése hitelesség szempontjából. Több hasonló tartalmú oldal összehasonlítása. 

Publikus és nem publikus adatok megkülönböztetése. Az információ küldésének és 

fogadásának kommunikációs eszközei, funkciói, kiválasztási szempontjai. Az 

elektronikus levelezés alapjai. A mobilkommunikáció eszközei. Kapcsolatteremtés 

infokommunikációs eszközök útján. Az internet kommunikációs szolgáltatásai. Internetes 

portálok, szöveges és képi információforrások. Internetes térképek keresése. Megbízható 

információforrások ismerete. 

Az információ hitelességének értékelése. Az adatokkal való visszaélésekből származó 

veszélyek és következmények megismerése. Szabadon vagy korlátozottan használható 

programok használata. Adat, adathalászat, kéretlen levél (spam), lánclevél (hoax), 

információ, információforrás, hitelesség, megbízhatóság, jogtiszta szoftver, licenc, 

ingyenes szoftver, korlátozottan használható szoftver. Az elektronikus szolgáltatások 

működésének ismerete, a szolgáltatások igénybevétele, használata, lemondása. 

Információs társadalom, média, elektronikus szolgáltatások, regisztráció, leiratkozás, 

azonosító, jelszó, tűzfal feladata, tömörítések fajtái. Számítógép részeinek feladata, 

tabletek jellemzői: (kijelző, processzor, memória stb), tabletekre telepíthető 

alkalmazások, app-ok: GPS programok, QR code reader, angol szótár, accuweather, 

időkép, számológép, gmail,intelligens kezelő 

 

 

8.2. Megyei forduló: 

5-6. évfolyam: (az iskolai forduló ismeretein túl), 

 operációs rendszerek használata, 

 kereső oldalak, elektronikus könyvtárak, böngészők, 

 prezentáció készítés, 

 szövegszerkesztés, email használata, 

 számítógép felépítése, 

 internet használat veszélyei, 

 ügyfélkapu felhasználásának főbb lehetőségei, ügyintézés interneten, 

 alapfokú hálózati ismeretek, 

 okostelefonok jellemzői: kijelző, processzor, memória stb, 

 mobiltelefon app-ok. 
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7-8. évfolyam: (az iskolai forduló ismeretein túl), 

 operációs rendszerek használata, 

 kereső oldalak, elektronikus könyvtárak, böngészők, 

 prezentáció készítés, 

 szövegszerkesztés, email használata, 

 számítógép felépítése, internet használat veszélyei, 

 ügyfélkapu felhasználásának főbb lehetőségei, ügyintézés interneten, 

 alapfokú hálózati ismeretek, 

 számítógép részeinek feladata, 

 tabletek jellemzői (kijelző, processzor, memória stb), 

 tabletekre telepíthető alkalmazások, app-ok, 

 tűzfal feladata, tömörítések fajtái. 

 

Mindkét évfolyamon komplex, több részterületet ötvöző feladatok kerülnek 

kitűzésre. 

 

9. A jelentkezés, nevezés módja, határideje: 

 B.-A.-Z. megyei intézmények esetében jelentkezni lehet a Miskolci Pedagógiai 

Oktatási Központ (3527. Miskolc, Selyemrét utca 1. sz.) címére, Horváth Gergely 

versenyszervező részére postai úton vagy kézbesítővel elküldött, a csatolmányban (1. 

sz. melléklet) található Jelentkezési lapon, 2019. március 18-ig. 

 A 2. (megyei) fordulóba továbbjutó tanulók nevezése nevezési lapon (2. sz. melléklet) 

és hozzájáruló nyilatkozattal, a feladatok egyidejű csatolása mellett történik. Az 

intézmények a tanulót benevezik a Miskolci Pedagógiai Oktatási Központhoz (3527. 

Miskolc, Selyemrét utca 1. sz.) 2019. április 03-ig. 

 Nevezni kizárólag a postai úton vagy kézbesítő által eljuttatott a POK által 

megküldött, az iskola igazgatójának aláírásával és az intézmény pecsétjével ellátott 

Nevezési lap, nyilatkozatok (3. sz. melléklet) együttes megküldésével lehet. Hiányos 

nevezés esetében egy alkalommal – 3 munkanapos határidővel – a Miskolci POK 

hiánypótlásra hívja fel a nevező intézményt. Amennyiben a hiánypótlásnak határidőre 

nem, vagy nem teljes körűen tesz eleget, úgy a nevezést a szervező nem fogadja el. 

10. A továbbjutás feltételei: 

 Az első forduló feladatsorának kiértékelését követően a továbbjutók személyéről a 

megyei szervező által felkért zsűri dönt. (Azonos pontszám elérése esetén a 

legmagasabb pontszámú feladat(ok)ban elért jobb eredmény dönt.) A továbbjutó 

tanulók iskoláit a megyei szervező értesíti e-mailben, 2019. április 10-ig. A 

továbbjutó tanulókat a csatolt nevezési lapon (2. sz. melléklet) az iskola igazgatója 

terjeszti föl a szervező intézményhez (Miskolci POK) 2019. április 03-ig (szerda).  

 A határidőig nem nevezett tanulók nem vehetnek részt a versenyben, helyüket a 

szervezők nem töltik fel újabb versenyzőkkel. 
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11. A résztvevők maximális létszáma: 

 iskolai forduló: korlátlan számú tanuló vehet részt. 

 megyei gyakorlati döntő: kategóriánként 15-15 tanuló nevezhető (a 9. és 10. pontban 

megfogalmazottak szerint). A versenyzők maximális létszáma 30 fő. 

12. A versenyző vagy intézménye által fizetendő díjak: 

Nevezési díj: nincs, a versenyeken való részvétel díjtalan (mind az iskolai, mind a megyei 

fordulón). 

A versenyen résztvevő iskolák költségei: utazási költség. 

 

13. A verseny díjai:  

 I. (Iskolai) forduló:  

Az iskolai forduló díjazásáról a rendező köznevelési intézmény saját hatáskörében 

dönthet. 

 II. (Megyei) forduló: 

A tanulók díjazásáról a Miskolci POK gondoskodik: az I-II. kategóriák esetében a 

legeredményesebb diákok (kategóriánként az 1-3 helyezettek) meghívást kapnak a 

megyei díjkiosztó ünnepségre, ahol oklevélben és könyvutalványban vagy 

könyv/tárgyjutalomban részesülhetnek. 

 

13.1 A döntő végeredményének közzétételi módja:  

Az eredményhirdetés a versenyt követően 2019. április29-ig történik. A verseny 

szervezője (Miskolci POK) az iskolák nevezési lapon megadott e-mail címén tájékoztat 

az elért eredményekről. 

 

14. Ütemterv: 

 

2019. március 18: Az intézmények jelentkezési határideje az iskolai fordulóba. 

2019. március 27. 09:00-ig: Az iskolai forduló feladatainak érkezése az iskolákhoz (POK) 

2019. március 27: (szerda) 14:00 Első, iskolai írásbeli forduló. 

2019. április 03: Az intézmények nevezési határideje a megyei írásbeli fordulóra. 

2019. április 10: Az intézmények értesítése a II. fordulóba jutottak személyéről (POK) 

2019. április 25. (csütörtök) 14:00: Második, megyei írásbeli forduló. 

2019. április 29. (hétfő): A résztvevők értesítése a végeredményről. 

 

15. A versenyrendező neve, címe, elérhetősége: 

Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ 

3527 Miskolc, Selyemrét utca 1. sz. 

tel.: 46/530-115, 96/613-420 

e-mail cím: Versenyek.PokMiskolc@oh.gov.hu 

Kapcsolattartó: Horváth Gergely (horvath.gergelymarton@oh.gov.hu) 

 

Szakmai felelős elérhetősége: 

Cservenák Jenő 

mesterpedagógus, szaktanácsadó 

tel.: 70/200-5791 

e-mail cím: cserjen.verseny@gmail.com 

http://www.oktatas.hu/
mailto:POKMiskolc@oh.gov.hu
mailto:Versenyek.PokMiskolc@oh.gov.hu
mailto:horvath.gergelymarton@oh.gov.hu
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Honlap: www.oktatas.hu  

E-mail:.POKMiskolc@oh.gov.hu 

 

16. Jogorvoslat lehetősége: 

A verseny iskolai fordulójában az eredmények megállapítása és a továbbjutó személyek 

kiválasztása a helyi (iskolai) zsűri feladata. Jogorvoslati kéréssel ebben az esetben az 

iskola vezetéséhez, szakmai munkaközösségéhez lehet fordulni. 

 

A megyei fordulókkal kapcsolatosan jogorvoslatot kérni a Miskolci Pedagógiai Oktatási 

Központ (3527 Miskolc, Selyemrét utca 1. sz.) címre, Ragályiné Hajdú Zsuzsanna 

főosztályvezető asszonynak címzett levélben lehet, a versenykiírásra történő hivatkozás 

pontos meg-jelölésével. 

A jogorvoslati kérelem benyújtására, a jogsértő esemény bekövetkezésétől, vagy az arról 

való tudomásszerzéstől számított 3 munkanapon belül van lehetőség. E határidő 

elmulasztása jog-vesztő hatályú. 

A verseny lebonyolítását érintő rendkívüli események bekövetkezéséről – lehetőség 

szerint - jegyzőkönyvet kell készíteni. 

 

Miskolc, 2019. január 2. 

 

Jó felkészülést és sikeres versenyzést kívánunk! 

 

 

Ragályiné Hajdú Zsuzsanna 

   Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ 

         főosztályvezető 

http://www.oktatas.hu/
mailto:POKMiskolc@oh.gov.hu
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Oktatási  Hivatal  
M i s k o l c i  P e d a g ó g i a i  O k t a t á s i  K ö z p o n t  

3527 Miskolc, Selyemrét utca 1. sz. 

Postacím: 3527 Miskolc, Selyemrét utca 1. sz. 

Telefon: (+36-46) 594-077  

Honlap: www.oktatas.hu  

E-mail:.POKMiskolc@oh.gov.hu 

 

JELENTKEZÉSI LAP  1. sz. melléklet 

az Oktatási Hivatal Miskolci Pedagógiai Oktatási Központja által koordinált 

tanulmányi versenyek iskolai fordulójához 

 

Az Oktatási Hivatal Miskolci Pedagógiai Oktatási Központja által a 2018/2019. tanévben 

koordinált tanulmányi versenyre. 

 

 

Az intézmény teljes neve: 

 

Az intézmény címe: 

 

Az intézmény telefonszáma: 

 

Az iskola e-mail címe*: 
*Kérjük olyan e-mail címet adjanak meg, amely megbízhatóan működik, rendszeresen 

használják. 

 

Kapcsolattartó: 

 

KLIK-es intézmény:   igen   nem 

 

A verseny megnevezése (Egy jelentkezési lapon 1 tanulmányi versenyre lehet jelentkezni!): 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei informatikai verseny az általános iskolák 5-6. és 7-8. 

évfolyamos tanulói számára 

 

A jelentkezők száma általános iskolai korosztály részére: 
             

5. évfolyam: ………………    7. évfolyam:……………… 

6. évfolyam: ………………    8. évfolyam: …………….. 

 

Az iskolai fordulón résztvevők közül fiú:……………fő, lány:………..fő. 

 

 

Dátum:………………………………………… 

 

 

      P.H. 

 

 ………………………………….   ……………………………… 

munkaközösség-vezető, ill. szaktanár aláírása    igazgató aláírása 

 

Fontos tudnivaló! 

Összevont köznevelési intézmények esetében, ha tagiskolánként kívánnak az I. forduló 

versenyanyagához hozzájutni, akkor ennek megfelelően, tagiskolánként kell a jelentkezési 

lapot kitölteni!  

A jelentkezési lap a megyei döntőre való bejutás esetén NEM helyettesíti a Nevezési lapot! 

http://www.oktatas.hu/
mailto:POKMiskolc@oh.gov.hu
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Oktatási  Hivatal  
M i s k o l c i  P e d a g ó g i a i  O k t a t á s i  K ö z p o n t  

3527 Miskolc, Selyemrét utca 1. sz. 

Postacím: 3527 Miskolc, Selyemrét utca 1. sz. 

Telefon: (+36-46) 594-077  

Honlap: www.oktatas.hu  

E-mail:.POKMiskolc@oh.gov.hu 

  2. sz. melléklet 

NEVEZÉSI LAP 

 

A verseny megnevezése:  

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei informatikai verseny az általános iskolák 5-6. és 7-8. 

évfolyamos tanulói számára 

 

 

A versenyző neve:………………………...…Felkészítő:…………………….……. évfolyama:……………. 

Kategória…………………..….., /Korcsoport:…………..…..……./I. fordulóban elért pontszám:………….. 

A versenyző neve:………………………...…Felkészítő:…………………….……. évfolyama:……………. 

Kategória…………………..….., /Korcsoport:…………..…..……./I. fordulóban elért pontszám:………….. 

A versenyző neve:………………………...…Felkészítő:…………………….……. évfolyama:……………. 

Kategória…………………..….., /Korcsoport:…………..…..……./I. fordulóban elért pontszám:………….. 

A versenyző neve:………………………...…Felkészítő:…………………….……. évfolyama:……………. 

Kategória…………………..….., /Korcsoport:…………..…..……./I. fordulóban elért pontszám:………….. 

A versenyző neve:………………………...…Felkészítő:…………………….……. évfolyama:……………. 

Kategória…………………..….., /Korcsoport:…………..…..……./I. fordulóban elért pontszám:………….. 

(a sorok száma bővíthető) 

 

 

A nevező iskola neve: 

………………………………………………………………………………....................................................... 

Címe:……………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefonszáma:……………………………………………………………………………………………………. 

E-mail címe:………………………………………………………………………………………………………. 

Versenyfelelős, kapcsolattartó neve:………………………………………………………………………… 

Igazolom, hogy a tanuló a kiírt versenyfeltételeknek megfelel.  

Melléklet: Nyilatkozat(ok) 

 

Dátum:………………………………… 

PH 

        ……………………………….. 

                            Igazgató 

 

 

http://www.oktatas.hu/
mailto:POKMiskolc@oh.gov.hu
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Oktatási  Hivatal  
M i s k o l c i  P e d a g ó g i a i  O k t a t á s i  K ö z p o n t  

3527 Miskolc, Selyemrét utca 1. sz. 

Postacím: 3527 Miskolc, Selyemrét utca 1. sz. 

Telefon: (+36-46) 594-077  

Honlap: www.oktatas.hu  

E-mail:.POKMiskolc@oh.gov.hu 

 

 
3. sz. melléklet 

Hozzájáruló nyilatkozat 

személyes adatok kezeléséhez, továbbá 

 képmás-, és hangfelvétel készítéséhez és felhasználásához 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk 

(1) bekezdés a) pontja és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-a 

alapján 
 

ezúton hozzájárulok és engedélyezem, hogy az Oktatási Hivatal (székhely: 1055 Budapest, 

Szalay u. 10-14., képviseli: Dr. Gloviczki Zoltán elnök, az adatvédelmi tisztviselő 

elérhetősége: adatigenyles@oh.gov.hu) …………………………………………1 nevű kiskorú 

gyermekem*/személyem* személyes adatkörét kezelje az Adatkezelési tájékoztatóban 

foglaltak szerint. Ezzel egyidejűleg tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat bármikor 

visszavonhatom. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, 

visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

 

Továbbá hozzájárulok és engedélyezem, hogy kiskorú gyermekemnek*/személyemnek* az 

eredményhirdető és díjkiosztó ünnepségre történő meghívása esetén, nevezett kiskorú 

gyermekemről/személyemről, illetve a kiskorú gyermekem által*/általam* benyújtott pályázati 

anyagról kép- és hangfelvételek (fénykép, videó) készüljenek, és azokat az eseményen 

megjelent médiumok képviselői az eseményről való tájékoztatás érdekében illusztrációként 

felhasználják. 

Hozzájárulok, hogy kiskorú gyermekem neve*/nevem* az eseményről szóló 

sajtóközleményben megjelenjen. 

Tudomásul veszem, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogaimat (adatokhoz 

való hozzáférés, adatok helyesbítése, törlése, tiltakozás az adatok kezelése ellen) a GDPR 15.-

21. cikke (Infotv.14-21. §), a jogorvoslatra vonatkozó szabályokat (adatvédelmi hatósághoz, 

bírósághoz fordulás joga jogsérelem esetén) a GDPR 77. és 79. cikk (Infotv.22-23. §) 

tartalmazza. 

Kelt: 

        …………………………… 

              törvényes képviselő 

    (vagy nagykorú tanuló)  
 

 

1 Az érintett tanuló neve 
* A megfelelő rész aláhúzandó 
A nyilatkozat valamennyi nevezési lapon szereplő tanuló esetében kitöltendő és csatoltandó! 

http://www.oktatas.hu/
mailto:POKMiskolc@oh.gov.hu

