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VERSENYKIÍRÁS 

Az Oktatási Hivatal Miskolci Pedagógiai Oktatási Központja által meghirdetett 

III. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei „Zöld Nap” 

Természetismereti és környezetvédelmi versenyhez 

2018/2019. tanév 

 

1. A verseny neve: III. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei „Zöld Nap” 

1.1. A verseny kiírója és rendezője: 

Oktatási Hivatal Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ 

(3527 Miskolc, Selyemrét utca 1. sz.) 

 

2. A verseny pedagógiai célja: hogy a tanulók természettudományos ismereteiket (biológia, 

földrajz, kémia, fizika), szűkebb és tágabb lakókörnyezetük természeti értékeit, 

nevezetességeit feltárva-megismerve, a környezet védelmének fontosságát hangsúlyozva – a 

fenntarthatósági témahéthez kapcsolódva - természetközeli helyen mutathassák be. A verseny 

kapcsán erősíteni kívánjuk a tanulók együttműködési készségének fejlődését is.  

Ezen túl segítséget szeretnénk nyújtani a pedagógusoknak diákjaik motiválásában, környezeti 

kultúránk és természeti értékeink csodálatos világának, valamint a környezet védelmében tett 

intézkedések tananyagon túli megismertetésében, az élményalapú tudásszerzés lehetőségének 

biztosításában. 

Az érdeklődő, a természet megismerésére fogékony, tehetséges diákok a játékos 

megmérettetés keretei között számot adhatnak elméleti és gyakorlati tudásukról. 

 

3. A verseny kategóriái: 

A versenyt az 5-8. évfolyamon tanuló tanulók számára hirdetjük meg. Külön évfolyam-

kategória nem kerül megállapításra. 

 

4. Egyéb kategóriák ismertetése: 

A versenyt csapatverseny formájában hirdetjük meg.  

A versenyen Borsod-Abaúj-Zemplén megye általános iskoláinak és 8 osztályos 

gimnáziumainak maximum 4 fős csapatai vehetnek részt: 

 1 fő 5. évfolyamos tanuló 

 1 fő 6. évfolyamos tanuló 

 1 fő 7. évfolyamos tanuló 

 1 fő 8. évfolyamos tanuló 

A korosztályok keretei nem átruházhatóak! 

 

5. A verseny jellege, részei: 

A verseny I. (iskolai) fordulója gyakorlati feladat csoportos megvalósítását kívánja meg, 

különböző kompetenciaterületek egymásra épülésével. A második (megyei) fordulóban 

írásbeli, szóbeli és gyakorlati feladatokat oldanak meg a versenyző csapatok. 

 

6. A verseny fordulói:  

I. forduló: házi döntő/iskolai döntő 

Minden intézmény saját hatáskörben, tetszőleges létszámmal bonyolíthatja az 

iskolai fordulókat, 2019 március 15-ig. 

II. forduló: megyei döntő  

A megyei döntő lebonyolítására 2019. május 10-én 9-14 óra között kerül sor. 

Helyszíne: Északerdő Zrt. Bagoly-vár Erdészeti Erdei Iskolája (Varbó-Fónagyság) 
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7. A verseny témája, ismeretanyaga: 

 Az Aggteleki és a Bükki Nemzeti Park élővilága 

o Erdők élővilága 
A hazai erdők állat-és növényfajainak világa. A hazai erdő szintezettségének 

jellemzői. 

o Kültakaró és vázrendszer 

A kültakaró típusainak áttekintése az állatvilágban. Külső és belső 

vázrendszerek, valamint az ehhez kapcsolódó mozgási szervrendszer.  

o Állatok rendszerezése 

Az állatvilág fő rendszertani csoportjainak (puhatestűek, ízeltlábúak, 

gerincesek: halak, hüllők, kétéltűek, madarak, emlősök) ismerete egy-egy 

jellemző faj példáján keresztül, és azok egymással való összehasonlítása. 

 Környezetbarát, környezettudatos magatartás a gazdasági életben (iparban, 

mezőgazdaságban, közlekedésben, szennyvízkezelés-biogáz előállítás stb.) a 

családban, az iskolában (például ökoiskolai cím elnyerésének feltételei). 
 

7.1. A csapatok felkészülését segíti a megyei döntőre, ajánlott irodalom: 

 5-8. évfolyam természetismeret, biológia, földrajz, kémia, fizika tananyaga. 

 Az élőlények felismerését segítő ismeretterjesztő és határozó könyvek. 

 MiViz Zrt. honlapja. 

 Az Aggteleki Nemzeti Park honlapja. 

 A Bükki Nemzeti Park honlapja. 

 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

honlapja. 

 Az Ökológiai Intézet Alapítvány honlapja 

 Az MVK Zrt. honlapja 

 Északerdő Zrt. honlapja. 

 

7.2. A döntőbe jutott csapatok felkészülését segíti: 

A verseny kiírója, a csapatok tagjai számára telephelybejárást és tanulmányutat szervez az 

ivóvízkezelés és a természetvédelmi területek megismerése, a környezeti fenntarthatóság jó 

gyakorlatának bemutatása érdekében. A programokon való részvétel nem feltétele a megyei 

döntőn való indulásnak, azonban a döntőre való felkészüléshez alapvető információkat 

szolgáltat. 

 

A tanulmányút tervezett időpontja: 2019. május 3. 

Helyszíne: Poroszló, Tisza-tavi Ökocentrum. 

(A tanulmányút pontos időbeosztásáról és annak részletes programjáról később 

tájékoztatunk.)  

 

A telephelybejárás tervezett időpontjai és helyszínei: 

2019. április 5. 12:00, Helyszíne: MIVÍZ Kft. Szennyvíz telep – Biogáz üzem (Miskolc-

Szirma külterület) 

2019. április 12. 12:00, Helyszíne: MVK Zrt. Központi telephely (3527 Miskolc, Szondi 

György út 1. sz.) 

 

A telephely-bejáráson és a tanulmányi úton való részvételi szándékot a bejutott csapatoknak 

2019. március 28-án 12:00-ig e-mailben jelezni kell a versenyek.pokmiskolc@oh.gov.hu e-

mail címen. 
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8. A fordulók feladattípusainak rövid ismertetése: 

 Az iskolai forduló témaköre: A csapatok készítsenek szűkebb-tágabb lakókörnyezetük 

környezeti fenntarthatóságával / környezetvédelmi projektjeivel (A fenntartható 

fejlődés (sustainable development) olyan fejlődési folyamat /földeké, városoké, 

termelési folyamatoké, társadalmaké stb./, ami „kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, 

hogy csökkentené a jövendő generációk képességét, hogy kielégítsék a saját 

szükségleteiket”.) kapcsolatos, maximum 11 diából álló PowerPoint prezentációt. (A 

prezentáció egy dián tartalmazza a készítők csapatának nevét, a tagok nevét/osztályát, 

az intézmény címét, az intézmény elérhetőségét). 

 A megyei fordulóban: a csapatok a helyszíneken megtartott bemutató foglalkozások 

és a megadott ismeretanyag alapján elméleti (szóbeli, írásbeli) és gyakorlati 

feladatokat oldanak meg. Az állomásokon végighaladva számot adnak 

természettudományos, környezet- és természetvédelmi ismereteikről. Holtverseny 

esetén külön feladatlappal döntünk az 1-3. helyezésekről! Amennyiben ez a verseny 

sem tudja eldönteni a végleges sorrendet, úgy a rövidebb feladatmegoldás (idő) dönt. 

 

9. A jelentkezés és nevezés módja, határidői: 

Az iskolai fordulót az iskola szakmai munkaközössége szervezi és bonyolítja le, 2019. 

március 15-ig. A csapatok a saját intézményük természettudományos munkaközösségénél 

jelentkezhetnek 2019. február 28-ig.  

Az iskola a jelentkezések alapján a tervezett létszámadatok összesítése után, a csatolt 

jelentkezési lapot (1. sz. melléklet) hiánytalanul kitöltve elküldi a Miskolci Pedagógiai 

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

versenyszervezőnek címezve, 2019. március 01-ig (postabélyegző dátuma). Jelentkezéseket 

csak postai küldeményként fogadunk. Faxon és e-mailben jelentkezni nem lehet. 

Intézményenként korlátlan számú csapat jelentkezhet a verseny első (iskolai) fordulójára. 

 

Nevezési határidő a II. (megyei) fordulóba: 2019. március 18. 24:00.  
Nevezni, a csatolt Nevezési lap (2. sz. melléklet) hiánytalan kitöltésével, valamint a 

hozzájáruló nyilatkozatok (3. sz. melléklet) egyidejű csatolásával lehet, a Miskolci Pedagógiai 

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

versenyszervezőnek címezve. A nevezés csak a pályamunka 

Versenyek.PokMiskolc@oh.gov.hu e-mail címre történő beküldésével együtt érvényes. (A 

„tárgy” sorban kérjük, tüntessék fel: Zöld Nap – „Település”. A papír alapú nevezéshez 

csatolni kell továbbá a nevező intézmény levelező rendszeréből kinyomtatott, a pályamunka 

beküldését igazoló e-mail papír alapú példányát is. 

A pályamunkákat .ppt, vagy .pptx formátumban tudjuk fogadni. A pályamunkát a következő 

módon kérjük elnevezni: ISKOLA rövid neve_CSAPAT neve.ppt, vagy .pptx) 

A csatolmányok nélkül, vagy hiányosan érkezett nevezések intézményeit egy alkalommal 

hiánypótlásra szólítjuk fel. A hiánypótlásra három munkanap áll rendelkezésre. Amennyiben 

a hiánypótlási felhívásnak, a megadott határidőig a nevező intézmény nem, vagy nem 

teljeskörűen tesz eleget, úgy nevezése elutasításra kerül. 

A megyei döntőre intézményenként 1 csapat nevezhető. 

 

10. A továbbjutás feltételei, a továbbjutott versenyzők értesítésének módja, határideje: 

Az I. (iskolai) fordulóban a csapatok által készített prezentációt az iskola szaktanáraiból 

(felkért szakemberekből) álló zsűri értékeli, mely alapján felállítják az intézményi rangsort. 

A helyi zsűri által legjobbnak ítélt pályamunka nevezhető a megyei fordulóra 

(intézményenként 1 csapat). 
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A megyei fordulóba való továbbjutás feltétele: 

A megyei fordulóba a pályamunkát beküldő iskolák közül a 8 legjobb csapat kerülhet be, a 

megyei döntő szakmai zsűrijének döntése alapján. 

A megyei döntő zsűrijét a Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ kéri fel, mesterpedagógus 

szaktanácsadók, szaktanárok és szakemberek közül. 

A pályamunkák értékelésének szempontjai: 

1. A téma szakszerű megválasztása és bemutatása (szakmailag helyes képek, feliratok, 

szövegegek, stb.), a fenntarthatóság hangsúlyozása, a környezet védelmének fontossága. 

2. A téma vizuális megvalósítása (informatikai ismeretek alkalmazása). 

3. A téma ízlésesen ötletes, sokoldalú prezentálása. 

 

Az értékelésnél előnyt élvez a saját készítésű képanyag/videó felhasználása. 

(Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a beküldött pályamunkák minden estben tartalmazzák - akár 

a megadott diaszámot meghaladó diákon is - a források pontos helyét, a hivatkozások pontos 

megjelölését. Az esetleges szerzői jogi problémák esetén a felelősséget a pályázó intézmény 

köteles viselni.) 

A megyei fordulóba jutott iskolákat, illetve csapataikat, a nevezési lapon megadott e-mail 

címükön 2019. március 25-ig e-mailben értesítjük. 

 

A megyei fordulóban a csapatok a helyszíneken megtartott bemutató foglalkozások és a 

megadott ismeretanyag alapján elméleti (szóbeli, írásbeli) és gyakorlati feladatokat oldanak 

meg. Az állomásokon végighaladva számot adnak természettudományos, környezet- és 

természetvédelmi ismereteikről. 

Holtverseny esetén külön feladatlappal döntünk az 1-3. helyezésekről! Amennyiben ez a 

verseny sem tudja eldönteni a végleges sorrendet, úgy a rövidebb feladatmegoldás (idő) dönt. 

 

 

11. Az egyes fordulókban résztvevők maximális létszáma: 

 iskolai forduló: korlátlan számú csapat versenyezhet. 

 megyei döntő:  a szakmai zsűri döntése alapján a 8 legjobb csapat (32 fő) tagjai  

   vehetnek részt. 

 

12. A versenyző, vagy intézménye által fizetendő díjak: 

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

fordulón). A versenyen résztvevő iskolák költségei: utazási költség. 

A tanulmányút utazási (Miskolc - Poroszló – Miskolc útvonalon) és esetleges részvételi 

költségei az Oktatási Hivatal Miskolci Pedagógiai Központját terheli. Az intézmény és 

Miskolc közötti utazás költségei az intézményeket terheli. 

A telephely-bejárás a résztvevők számára ingyenes. Az intézmény és Miskolc közötti utazás 

költségei az intézményeket terheli. 

 

 

13. A verseny díjazása: 

Az iskolai forduló díjazásáról a rendező iskola saját hatáskörében dönt. A megyei döntőbe 

jutott csapatok és felkészítő tanáraik oklevélben részesülnek. Az első három helyezett csapat 

tagjai oklevelet és könyvutalványt/könyvjutalmat/tárgyjutalmat kaphatnak, valamint 

meghívást a megyei díjátadó ünnepségre. 
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14. Ütemterv: 

 

2019. február 28: A csapatok jelentkezési határideje a saját intézményük természettudo- 

   mányos munkaközösségénél / versenyszervezőjénél. 

2019. március 01: Az iskolák jelentkezésének határideje. 

2019. március 15: Az iskolai fordulók lebonyolításának határideje. 

 

2019. március 18: Az iskolák nevezési határideje. 

2019. március 25: A továbbjutó csapatok iskoláinak értesítése. (POK) 

2019. március 28:  A továbbjutott iskolák visszajelzésének határideje a tanulmányúton és  

   a telephelybejáráson való részvételről. 

2019. április 05:  Telephelybejárás a döntőbe jutott csapatok és felkészítőik részére. 

2019. április 12: Telephelybejárás a döntőbe jutott csapatok és felkészítőik részére. 

2019. május 03: Tanulmányút a döntőbe jutott csapatok és felkészítőik részére. 

2019. május 10: Megyei döntő  

 

 

15. A verseny szervezőinek elérhetősége: 

Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ 

3527 Miskolc, Selyemrét utca 1. sz. 

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

Versenyek.PokMiskolc@oh.gov.hu 

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

 

16. Jogorvoslat lehetősége: 

A verseny iskolai fordulójában az eredmények megállapítása és a továbbjutó csapat 

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

szakmai munkaközösségéhez lehet fordulni. 

A 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, 2019. január 2. 

 

Jó felkészülést és sikeres versenyzést kívánunk! 

       

 

 

 

Ragályiné Hajdú Zsuzsanna 

              Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ 

        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!): 
 

III. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei „Zöld Nap” 
 

A jelentkezők száma általános iskolai korosztály részére: 

             

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

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

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/
mailto:POKMiskolc@oh.gov.hu
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Telefon: (+36-46) 594-077  
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2. sz. melléklet 

NEVEZÉSI LAP 

 

A verseny megnevezése:  

III. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei „Zöld Nap” 

 

 

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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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

