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VERSENYKIÍRÁS 

Az Oktatási Hivatal Miskolci Pedagógiai Oktatási Központja által meghirdetett 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Általános Iskolai Rajzversenyhez 

2018/2019. tanév 

 

 

1. A verseny megnevezése: 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Általános Iskolai Rajzverseny 

1.1. A verseny meghirdetője: 

Oktatási Hivatal Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ 

(3527 Miskolc, Selyemrét utca 1. sz.) 

1.2. Társrendező: 

Balázs Győző Református Gimnázium, Miskolc 

(3531 Miskolc, Győri kapu 23. sz.) 

 

2. A verseny pedagógiai célja: 

 A verseny rendszere, kialakítása, céljai és feladatai alapján fontos szerepet játszik a 

tehetségazonosításban, valamint a tehetséggondozás komplex folyamatában. 

A tematikailag kapcsolódó tanórán, illetve egyéb, irányítottan a művészeti nevelésre, 

fejlesztésre irányuló kiegészítő művészeti képzések alkalmával az egyéni, differenciált 

képességfejlesztés folyamata zajlik.  

A vizuális nevelés feladata, azoknak a képességeknek és készségeknek a fejlesztése és 

ismereteknek átadása, amelyek a látható világ ábrázolásán túl, annak használatához, 

alakításához szükségesek. A változatos médiumokban megjelenő képi információ minél 

magasabb szintű egyéni önálló feldolgozásával, értelmezésével. A vizuális kultúra tantárgy 

korosztályi céljaihoz, követelményi rendszeréhez igazítottan az interaktív-képi gondolkodásra 

és ábrázolásra épülő fejlesztést célozza meg. 

Kiemelt kompetenciafejlesztési területek a művészeti nevelésben az esztétikai-művészeti 

tudatosság és kifejezőkészség, művészeti önkifejezés, valamint az esztétikum igényének, és a 

szűkebb-tágabb, egyetemes kulturális örökség megőrzésére irányuló igény kialakítása. 

 

A szaktanár-diák közös – tanórai, és egyéb fejlesztő alkalmakon megvalósuló- szakmai 

munkája során az alapok, egyéni fejlesztési irányok, módszerek alakulnak ki. Ennek további 

színterei, lehetőségei a pályázatokon, projektekben, szakmai versenyeken való részvétel. Az 

ilyen megmérettetések, a szervezett formában történő képességfejlesztés, tantárgyi 

követelmények mérésével a képességek további megerősítését szolgálják. A versenyeken - a 

korosztályi sajátosságokhoz rendelt, követelményrendszerhez igazított, egységes kritériumok 

alapján összeállított értékelési szempontsor alapján - történő teljesítménymérés segít 

megalapozni, és fejleszteni az ön- és társas reflexiók kialakításának képességét Az aktuális 

korosztályi mérés során kijelölhető, kialakítható a további egyéni fejlesztési irány. 

 

Másik kiemelt célja a versenynek: a tanulási tevékenység közben - a tanulói közösségben 

történő aktuális készségszintjének mérése mellett - a szociális kompetenciák fejlesztése: 

együttműködés, önismeret, társas és alkotói viselkedés megerősítésével. Mindezen célok és 

feladatok a résztvevő diákok önfejlesztési igényének kialakítását célozzák hangsúlyosan, 

elősegítve az önmagukból fakadó igényt, mely sarkallja őket a nyitottságra, szakmai 

építkezésre, gazdagodásra, tágítva érdeklődési körüket és ismereteik, tapasztalataik 

alkalmazási lehetőségeihez nyújtva eligazodást. 
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3. A verseny kategóriái, az évfolyamok megjelölésével: 

I. 5-6. évfolyam 

II. 7-8. évfolyam 

III. 5-6. évfolyam 

IV. 7-8. évfolyam 

V. 5-8. évfolyam 

VI. 5-6. évfolyam 

VII. 7-8. évfolyam 

VIII. 5-8. évfolyam 

 

4. Egyéb kategóriák ismertetése (évfolyam szerinti bontott technikai kategória) 
 I. Csendélet grafikus megoldása /5-6. osztály/A/3-as méret, fekete-fehér technika.

 II. Csendélet grafikus megoldása /7-8. osztály/A/3-as méret, fekete-fehér technika.

 III. Csendélet színes megoldása /5-6. osztály/A/3-as méret, bármilyen színes technika.

 IV. Csendélet színes megoldása /7-8. osztály/A/3-as méret, bármilyen színes technika

 V. Portré rajza /5-8. osztály/Választott méret és technika    

 VI. Illusztráció a helyszínen megadott téma alapján, választott grafikus vagy színes 

  technikával /5-6. osztály/       

 VII. Illusztráció a helyszínen megadott téma alapján, választott grafikus vagy színes 

  technikával /7-8. osztály/       

 VIII. Illusztráció plasztikával vagy bármilyen iparművészeti technikával /5-8. osztály/ 

 

5. A verseny jellege, részei: 

A verseny minden fordulója esetében ugyanaz az eljárás: egy, a helyszínen – saját 

eszközökkel - megoldott gyakorlati feladat megoldására kerül sor, a verseny helyszínen 

kialakított versenyfeladatok, témák alapján: 

I-V kategória: csendéleti beállítások, korosztályi, vizuális tananyagelemnek megfelelő 

elemekből, tárgyakból kialakítva 

VI-VIII: kategória: előzetesen, független szakmai tanárcsoport által kialakított 

témalehetőségek alapján, a helyszínen véletlenszerűen kiválasztott téma 

megoldása. 

 

6. A verseny fordulói:  

A Megyei Rajzverseny felmenő rendszerű, a versenyfordulók a következőképen épülnek 

egymásra: 

 

6.1. I. (Iskolai) forduló: 

Adott intézmény szakmai munkaközössége szervezi és bonyolítja le 2018. március 15-ig, a 

korábban feltüntetett kategóriák (4.) és jellegek (5.) figyelembevételével. Az iskolai fordulón 

korlátlan számú diák vehet részt, azonban az iskolának az iskolai fordulós regisztrációhoz 

jelentkezési lapot kell kitölteni és benyújtania a 9. pontban részletezettek szerint. A területi 

fordulóra előre meghatározott létszámmal delegálhat egy-egy iskola, iskolánként maximum 8 

főt, szabad kategóriai megoszlással.  

Az iskola döntésénél figyelembe kell venni: az adott iskola képzési profilját (pl. művészeti, 

emelt óraszámmal működő iskolák), és a felkészítésben résztvevő diákok létszámát. A 

nagyobb csoportlétszámmal működő tehetséggondozó csoportok esetében iskolai házi verseny 

rendezésével történik a mérés, a versenyen résztvevő diákok kiválasztása. 
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6.2. II. (Területi) forduló:  
A fordulóban az intézmények tankerületi besorolásuk alapján, más-más időpontban és 

helyszínen versenyezhetnek. A területi fordulók a 4. és 5. pontokban leírtak szerint zajlanak. 

A II. fordulók lebonyolításának időszaka: 2019. március 30. és 2019. május 04. közötti 

időszak.  

 

A tankerületi döntők helyszíne és időpontja: 

Miskolci Tankerületi Központ: 

Balázs Győző Református Gimnázium (3531 Miskolc, Győri kapu 23. sz.) 

Időpont: 2019. március 30. (szombat) 9-15 óra között. 

 

Szerencsi Tankerületi Központ: 

Bolyai János Katolikus Általános Iskola (3900 Szerencs, Rákóczi út 100. sz.) 

Időpont: 2019. április 27. (szombat) 9:30-15 óra között. 

 

Sárospataki Tankerületi Központ: 

Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Általános Iskola, Nyelvoktató Német Nemzetiségi 

Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (3980 Sátoraljaújhely, Deák utca 

14. sz.) 

Időpont: 2019. április 13. (szombat) 10-15 óra között. 

 

Kazincbarcikai Tankerületi Központ: 

Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola (3700 Kazincbarcika, Lini I. tér 3.) 

Időpont: 2019. május 04. (szombat) 9:30-15 óra között. 

 

Mezőkövesdi Tankerületi Központ: 

Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Mező Ferenc 

Tagiskolája (3400 Mezőkövesd, Építők útja 1. sz.) 

Időpont: 2019. április 06. (szombat) 9:30-15 óra között. 

 

Résztvevői: Az iskolai delegáltak, iskolánként maximum 8 fő (szabad kategóriai 

megoszlással). 

Továbbjutók: kategóriánként az 1-3. helyezett diákok, a zsűri által „különdíjban” részesített 

diákok (helyszínenként maximum 2-2 fő). 

 

6.3. III. (Megyei) forduló 
A megyei fordulón a területi válogatóról továbbjutott tanulók vesznek részt. 

A megyei forduló időpontja:  2019. május 25. (szombat) 9:30-15 óra között. 

A megyei döntő helyszíne: Balázs Győző Református Gimnázium (3531 Miskolc, Győri 

Kapu 23. sz.)  

A forduló lebonyolítása a 4. és 5. pontokban korábban részletezett módon és tartalommal 

történik.  

Résztvevői: a Városi/Tankerületi válogatók 1-3 helyezettje (beleértve a megosztott 

helyezéseket, és kimagasló eredmények esetén a különdíjasokat is, körülbelül 130 fő. (8 

kategória x 3 helyezett * 5 helyszín = 120 fő + 10 „különdíjas” = 130 fő.) 

 

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

A verseny tematikája kapcsolódik a vizuális kultúra, rajz tantárgy tananyagelemeihez. Az 

adott életkori és technikai kategóriák ehhez igazítottan tartalmazzák a megfelelő 

tananyagelemeket.  A felkészülésben segítséget nyújthat az a – Balázs Győző Református  
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Líceum által szervezett, Miskolc Városi Versenyen kialakult és kialakítandó, javasolt - 

rendszer, amely szerint az elkészült munkák, és versenyfeladatok dokumentálásra kerülnek, és 

hozzáférhetőek minden kolléga, szaktanár, versenyfelkészítő számára. 

 

8. A fordulók feladattípusainak rövid ismertetése 

Lásd: a 4. pontban megjelölt kategóriák alapján: A feladat I-V kategória: csendéleti 

beállítások, korosztályi, vizuális tananyagelemnek megfelelő elemekből, tárgyakból 

kialakítva. 

VI-VIII: kategória: előzetesen, független szakmai tanárcsoport által kialakított 

témalehetőségek alapján, a helyszínen véletlenszerűen kiválasztott téma megoldása. Szabad, 

egyéni képző- és iparművészeti technikai megvalósítással, témakialakítással (az adott 

versenytémához igazodva). 

 

9. A jelentkezés és nevezés módja: 

A verseny bármely fordulóján csak a regisztrált intézmények/versenyzők vehetnek részt.  

Az iskolai fordulóra jelentkezni az Oktatási Hivatal Miskolci Pedagógiai Oktatási 

Központjához (3527 Miskolc, Selyemrét utca 1. sz.) megküldött, Horváth Gergely 

versenyszervezőnek címzett eredeti jelentkezési lapon (1. sz. melléklet) lehet, a versenyezni 

kívánó tanulók számának, nem szerinti megoszlásának és technikai (speciális) kategóriájának 

megadásával, 2019. március 01-ig. (Postabélyegző dátuma!) Faxon és e-mailben jelentkezni 

nem lehet! 

 

A területi döntőre nevezni az Oktatási Hivatal Miskolci Pedagógiai Oktatási Központjához 

(3527 Miskolc, Selyemrét utca 1. sz.) megküldött, Horváth Gergely versenyszervezőnek 

címzett eredeti Nevezési lapon (2. sz. melléklet) lehet, a versenyezni kívánó tanuló nevének, 

osztályának és technikai kategóriájának megadásával, 2019. március 18-ig. A nevezési 

laphoz minden esetben csatolni kell a tanuló/szülő által kitöltött és aláírt Nyilatkozatot (3. sz. 

melléklet). A Nyilatkozat nélküli nevezések érvénytelenek. Faxon és e-mailben Nevezni nem 

lehet! 

A II. (Területi) fordulóról a III. (Megyei) fordulóra bejutó tanulók esetében új nevezési lap 

kitöltésére és Nyilatkozat leadására nincs szükség. 

 

10. A megyei és területi válogatókról történő továbbjutás feltételei 

Az iskolai fordulókról, a II. (Területi) fordulóra előre meghatározott létszámmal delegálhat 

egy-egy iskola, iskolánként maximum 8 főt, szabad kategóriai megoszlással. 

A II. (Területi) fordulóról a III. (Megyei) fordulóra, a területi fordulókon 1-3. helyezést elért 

tanulók, valamint tankerületenként maximum 2-2 különdíjas tanuló juthat (összesen 130 fő). 

 

10.1. A továbbjutott versenyzők értesítésének módja, határideje 

Az iskolai fordulók továbbjutóit a helyi versenybizottság értesíti a versenyt követően, a 

verseny helyszínén. A 2. fordulóba jutott tanulók iskoláinak a Miskolci POK – az iskola 

nevezési lapon megadott e-mail címére - értesítést küld 2019. március 25-ig. 

A területi fordulók továbbjutóit a területi döntő versenybizottsága értesíti a versenyt követően, 

a verseny helyszínén. A továbbjutó tanulók intézményeinek a Miskolci POK a nevezési lapon 

megadott intézményi e-mail címekre e-mail értesítést is küld, legkésőbb 2019. május 10-ig. 

 

11. Az egyes fordulókban résztvevők maximális létszáma: 

 iskolai forduló: korlátlan számú versenyző vehet részt. 

 területi forduló: iskolánként 8-8 tanuló vehet részt, összesített részvételi korlát nincs. 

 megyei döntő: a 6.3 pontban megfogalmazottak szerint, maximum 130 fő. 
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12. A versenyző vagy intézménye által fizetendő díjak: 

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

mind a megyei fordulón). 

A versenyen résztvevő iskolák költségei: utazási költség. A megyei döntőn a verseny ideje 

alatt a versenyzők és kísérők ellátását vállalja a szervező intézmény, vendéglátás formájában. 

A területi döntőkön a résztvevők ellátását a szervezők nem tudják biztosítani. 

A megyei döntő tervezetten – a tapasztalatok alapján - lebonyolítható egy nap alatt - az eddigi 

gyakorlat alapján szállás nélkül - de igényfelmérés, és egyéni jelzések alapján szállás és 

ellátás megszervezésében segítséget nyújt a Balázs Győző Református Gimnázium. Ez 

esetben ennek költségét is az iskolák rendezik, csoportosan. Mértéke, szervezése az egyéni 

igények felmérése után történik meg.  

 

13. A verseny díjai:  

I. (Iskolai) forduló:  

Az iskolai forduló díjazásáról a rendező köznevelési intézmény saját hatáskörében dönt. 

II. (Területi) forduló: 

A területi fordulón minden résztvevő emléklapban részesül, az 1-3. helyezett és a különdíjban 

részesülő tanulók (beleértve az esetlegesen megosztott helyezéseket is) oklevelet kapnak. 

III. (Megyei) forduló: 

Fontos pedagógiai cél, hogy minden résztvevő – a versenyen nyújtott egyéni teljesítményétől 

függetlenül – egy kis emlékkel térjen haza. Ezért minden résztvevő emléklapot (és/vagy 

egyéb kiegészítő tárgyajándékot, pl. könyvjelzőt) kap. 

Az 1-3. helyezettek és a különdíjasok oklevélben, az 1-3. helyezett tanulók 

könyvutalványban/könyvjutalomban/tárgyjutalomban részesülhetnek. 

A verseny szervezői a helyezettek részére – versenyszervező iskolák, tankerületek 

lehetőségeitől, a versenyhez kapcsolódó, bevont támogatók felajánlásaitól függően – a 

verseny tematikájához kapcsolódó tárgy, vagy könyvjutalmat (pl. művészeti albumok, 

kiadványok, rajzi eszközcsomag, ajándékutalvány stb.) ajánlhatnak fel. 

 

14. Ütemterv: 

2019. március 01:  Az iskolák jelentkezési határideje az iskolai fordulóba. 

2019. március 15:  Az iskolai fordulók lebonyolításának határideje. 

2019. március 18:  Az iskolák nevezési határideje a területi fordulókra. 

2019. március 25:  A 2. fordulóba jutott versenyzők iskoláinak értesítése. (POK) 

2019. március 30: Tankerületi forduló, Miskolc 

2019. április 06: Tankerületi forduló, Mezőkövesd 

2019. április 13: Tankerületi forduló, Sátoraljaújhely 

2019. április 27: Tankerületi forduló, Szerencs 

2019. május 04:  Tankerületi forduló, Kazincbarcika 

2019. május 10:  A 3. fordulóba jutott versenyzők iskoláinak értesítése. (POK) 

2019. május 25:  Megyei döntő, Miskolc 

 

 

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) 
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Balázs Győző Református Gimnázium 

3531 Miskolc, Győri Kapu 23. 

tel: 46/325-290, 20/929-7011 

e-mail cím: bgyrefi@gmail.com  

iskolai kapcsolattartó, főszervező: Béresné Éles Tímea, művészeti igazgatóhelyettes 

elérhetőségek: email : timeaberes75@gmail.com, tel. szám: 20/311-2778 

 

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 területi és megyei fordulóval 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 megjelölésével. 

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

tudomásszerzéstől számított 3 munkanapon belül van lehetőség. E határidő elmulasztása 

jogvesztő hatályú. 

A verseny lebonyolítását érintő rendkívüli események bekövetkezéséről – lehetőség szerint -

jegyzőkönyvet kell készíteni. 

 

Miskolc, 2018. június 20. 

 

Jó felkészülést és sikeres versenyzést kívánunk! 

         

 

 

Sziráki-Szűcs Gábor Péter    Ragályiné Hajdú Zsuzsanna 

  Balázs Győző Református Gimnázium     Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ 

           igazgató                főosztályvezető 
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           JELENTKEZÉSI LAP                           1. sz. melléklet 

az Oktatási Hivatal Miskolci Pedagógiai Oktatási Központja által koordinált 

tanulmányi versenyekhez (tanulói létszám jelentéséhez) 

 

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 Rajzverseny 
 

 

Speciális kategóriák esetén töltendő ki! 
 

……..…. kategória: ……… fő,…...…. kategória: ……… fő,….…..…. kategória: ……… fő 

 

……...…. kategória: ……… fő,…..…. kategória: ……… fő,…..….…. kategória: ……… fő 

 

……...…. kategória: ……… fő,…..…. kategória: ……… fő,…………. kategória: ……… fő 
 

 

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. fordulóra 

jelentkezni, akkor ennek megfelelően, tagiskolánként kell a jelentkezési lapot kitölteni!  

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

http://www.oktatas.hu/
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2. sz. melléklet 

NEVEZÉSI LAP 

 

A verseny megnevezése:  

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rajzverseny 

 

 

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/
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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! 
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