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Tisztelt Igazgató Asszony! Tisztelt Főigazgató Úr! Tisztelt Igazgató Úr! 
Kedves Pedagógus Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Tanulók! 

 
„A kreativitás megjelenése a környezeten múlik. (...) Amilyen mértékben elfogadja, esetleg el is várja a 
szokásostól eltérő megközelítéseket, újszerű megoldásokat a környezet, olyan mértékben fognak azok 

megjelenni.” 
 

E gondolatok Gyarmathy Évától, a tehetségekkel évtizedek óta foglalkozó kiváló pszichológustól származnak. 
Nagyon komoly mondanivalója van az idézetnek a gyermekek tehetségének felismerése, kibontakoztatása 
szempontjából. E gondolatok a pedagógiai folyamatokat irányítókra, a gyermek személyiségének kibontakoztatása 
felett őrködőkre – pedagógusra, szülőre, felnőtt társadalmi közegre – nagy terhet, sok-sok feladatot rónak, 
ugyanakkor felcsillantják azt a felelősséggel végzendő munkában rejlő kiváló lehetőséget, amellyel vagy élünk, vagy 
nem nevelési-oktatási intézményeinkben.  
 
A köznevelésben, az utóbbi években egyre inkább megjelenő állami szerepvállalás keretei között a folyamatosan 
bővülő lehetőségek tárháza szolgálja és támogatja a frontvonalban dolgozó pedagógus kollégák tehetségfelismerő, 
tehetségkibontakoztató és gondozó tevékenységét.  
Gondoljunk csak a Nemzeti Tehetség Program adta lehetőségekre, a TehetségKapu-ként megjelenő, a 
tehetségazonosító, tehetséggondozó tevékenységek és azok eredményeinek rögzítésére alkalmas információs rendszer 
nyújtotta lehetőségekre. A TehetségKapu rendszer hosszú távú célja a tehetségügy eddigi szerteágazó 
kezdeményezéseinek és fejlesztéseinek összefogása. A rendszer rövid távú célja a tehetségek megismerésének 
támogatása. A TehetségKapu informatikai rendszer alkalmas a hatékony tehetséggondozó módszerek 
megismertetésére, terjesztésére, és segíti a tehetségek számára legmegfelelőbb program, mentor megtalálását. 
Biztatom az intézmények vezetőit, hogy keressék fel ezt az információs portált – www.tehetsegkapu.hu – és 
használják az ott fellelhető információkat, illetve osszák meg a saját iskolájukban e területen alkalmazott jó 
gyakorlatokat, eljárásokat.  
Megyénkben eddig közel ötven köznevelési intézmény csatlakozott a TehetségKapu informatikai rendszerhez.  
 
Nógrád megyében nincs okunk szégyenkezni a tehetségekkel való sáfárkodás terén, hiszen évről-évre nő azon 
tanulók száma, akik bekapcsolódnak a tanulmányi és művészeti versenyekbe és ott büszkeségre okot adó eredményt 
érnek el, igazolva az iskolájukban folyó tehetséggondozás mindennapi jelenlétét. 
 
Köszönet illeti ezért a megye iskoláiban dolgozó kollégákat és a tanulókat. Továbbá köszönet illeti a biztos szülői 
hátteret jelentő családokat is, akik engedik, támogatják, hogy gyermekük tanítói és tanárai neveljék és egyben növeljék 
gyermekeik szellemi talentumait, amelyek birtokában minden szempontból érett, tudatos, gondolkodó és alkotó 
felnőtté válnak majd. 
Az Oktatási Hivatal számára továbbra is kiemelt feladat az iskolai, megyei, illetve országos szintű versenyek, a 
tehetséges tanulók megmérettetésének támogatása. Ezért örömmel adom közre Nógrád megye köznevelési 
intézményei és a szülők részére a 2017/2018. tanévben megrendezendő tanulmányi és művészeti versenyekről szóló 
legfontosabb információkat abban a reményben, hogy egyre több iskola kapcsolódik be e tanévben is a szaktárgyi 
versenyek folyamába.  
 
A versenyekre jelentkező tanulók szüleinek együttműködését, írásbeli nyilatkozatát abban a reményben kérem, hogy a 
sikeresen szereplő gyermekek neve és elért eredményük minél nagyobb nyilvánosságot kaphasson 2018. tavaszán, s 
akkor büszkén elmondhassuk, hogy a nagy hagyományokkal rendelkező Nógrád megye köznevelési intézményeiben 
kiemelkedően lelkes munkát végző pedagógusok munkájának köszönhetően egyre versenyképesebbek leszünk 
szeretett hazánk e gyönyörű, élhető vidékén. 
 
Végezetül az oktatás minden szereplőjének őszintén kívánom, hogy gyermekeinkben a tehetség, mint megbújó 
barlangi patak egyre terebélyesebb folyóvá, majd a tudás határokat nem ismerő tengerévé duzzadjon kitartó 
munkájuk, óvó, gondoskodó szeretetük által. 
 
 
Salgótarján, 2017 októberében 
 
 
         Selmeczi Zoltán 
         főosztályvezető 

http://www.tehetsegkapu.hu/
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ÁLTALÁNOS ISKOLA 
 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
 

„SZÉP MAGYAR BESZÉD” VERSENY 

AZ 5-8. ÉVFOLYAMOS (11-14 éves korú) TANULÓK SZÁMÁRA 

(5-6., 7-8. évfolyam) 

 

NÓGRÁD MEGYEI VERSENYKIÍRÁS 

2017/2018. tanév 

 

A verseny meghirdetője: Emberi Erőforrások Minisztériuma; Kazinczy-díj Alapítvány  Péchy 

Blanka Emlékére 

A teljes versenykiírás elérhető: http://kazinczy-alapitvany.hu/index.php?load=kiiras/2017/szmb_alt 

A verseny Nógrád megyei szervezője: 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

(továbbiakban: POK) 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. 

Versenyszervező: Varga Csilla pedagógiai referens 

Varga.Csilla@oh.gov.hu, Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu 

+36-32/310-574, +36-32/314-814)) 

A verseny kategóriái:  I. kategória: 5-6. évfolyam (11-12 éves korcsoport) 

II. kategória: 7-8. évfolyam (13-14 éves korcsoport) 

A POK közreműködésével szervezett fordulók: megyei (szóbeli) 

A verseny díjai: Oklevél, könyvutalvány a területi döntőkön 1-3. helyezést elért 

versenyzők részére 

Nevezési díj:   Nincs 

 

ISKOLAI FORDULÓ: 

Az iskolai fordulót az intézmény saját hatáskörben rendezi meg, ajánlott időpontja: 2017. december. 

Kérjük, ezzel egyidejűleg az iskolai fordulón részt vevő tanulók létszámát a Jelentkezési lap 1. 

kitöltésével a POK felé is jelezzék (a versenyfüzet végén található vagy letölthető a POK honlapjáról). 

 

 

2. (TERÜLETI) FORDULÓK: 

Nevezési határidő:  2018. január 12. 

Nevezés módja:  Jelentkezési lap 2. kitöltésével (a versenyfüzet végén található vagy 

letölthető a POK honlapjáról) 

A területi fordulón kategóriánként, évfolyamonként 1-1 osztály esetében összesen 1 tanuló, 2-2 osztály 

esetében összesen 2 tanuló, 3-3 (vagy ennél több) osztály esetében összesen maximum 4 tanuló vehet 

részt, azok, akik még nem nyertek el Kazinczy-jelvényt (sem bronz, sem arany fokozatot). 

Az eredménylistákat a POK elektronikusan juttatja el az intézményeknek. 

Salgótarjáni területi forduló: 

Ideje:   2018. január 23. (kedd) 14.00 óra (regisztráció 13.30 órától) 

Helyszíne:   SÁI Kodály Zoltán Tagiskolája (Salgótarján, Mártírok u. 3.) 

Balassagyarmati területi forduló 

Ideje:   2018. január 25. (csütörtök) 14.00 óra 

Helyszíne:    Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola 

    (Balassagyarmat, Május 1. u. 2.) 
 

 

REGIONÁLIS DÖNTŐ: 

Ideje:    2018. április 6-8. 

Helyszíne:   Kisújszállás 

mailto:Varga.Csilla@oh.gov.hu
mailto:Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu
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TÖRTÉNELEM 
 

7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM 

TANULMÁNYI VERSENYE  

 

NÓGRÁD MEGYEI VERSENYKIÍRÁS 

2017/2018. tanév 
 

A verseny meghirdetője: Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Regionális Pedagógiai 

Szolgáltató és Kutató Központ (Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.) 

A teljes versenykiírás elérhető: https://www.srpszkk.hu/szakmai-szolgaltatasok/tanulmanyi-

versenyek/orszagos-tortenelmi-verseny-7-8/versenykiiras-a-2018-2018-tanevre 

A verseny Nógrád megyei szervezője: 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

(továbbiakban: POK) 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. 

Versenyszervező: Varga Csilla pedagógiai referens 

Varga.Csilla@oh.gov.hu, Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu 

+36-32/310-574, +36-32/314-814)) 

http://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/salgotarjan/ 

Nógrád megyei versenykoordinátor: Herbályné Németh Katalin szaktanácsadó   +36-32/350-745 

A verseny kategóriái:  7-8. évfolyam 

A POK közreműködésével szervezett fordulók: iskolai (írásbeli) 

megyei (írásbeli) 

A verseny díjai: Oklevél, könyvutalvány a megyei döntőn 1-3. helyezést elért 

versenyzők részére 

Nevezési díj:   Nincs 

 

ISKOLAI FORDULÓ: 

Nevezési határidő:  2017. november 10. 

Nevezés módja:  Jelentkezési lap 1. – létszámmal 

(A versenyfüzet végén található vagy letölthető a POK honlapjáról) 

Ideje:    2017. december 7. (csütörtök) 14.00-15.30 óra 
A forduló anyagát a POK elektronikusan juttatja el a nevezett iskolákhoz. Az iskolák a feladatlapot a 

tanulólétszámnak megfelelően sokszorosítják. A forduló feladatlapját a hozzá tartozó útmutató alapján a 

szaktanár értékeli (az útmutató a versenyt követően az országos szervező honlapjáról is letölthető). Holtverseny 

esetén az útmutató szerint kell eljárni, amennyiben az útmutató külön nem rendelkezik, akkor legmagasabb 

pontszámú feladatot jobban teljesítő tanuló jut tovább). 

A döntőbe bejutott tanulók listáját a POK elektronikusan juttatja el a nevezett intézményeknek. 

 

MEGYEI FORDULÓ: 

Nevezési határidő:  2017. december 13. 

Nevezés módja:  A legalább 70%-os eredményt elérő tanuló, ha ilyen nincs, akkor a két 

legjobb eredményt elérő tanuló dolgozatát kell elküldeni a POK címére (3100 

Salgótarján, Ruhagyári út 9.), a Jelentkezési lap 2. kitöltésével (a 

versenyfüzet végén található vagy letölthető a POK honlapjáról) 

Ideje:  2018. február 8. (csütörtök) 14.00-15.30 óra 

Helyszíne:  Bartók Térségi Általános Iskola Kossuth Lajos Tagintézménye 

(Bátonyterenye, Jászai u. 2.) 

Az eredménylistákat a POK elektronikusan juttatja el az intézményeknek. Holtverseny esetén az útmutató 

szerint kell eljárni, amennyiben az útmutató külön nem rendelkezik, akkor a legmagasabb pontszámú feladatot 

jobban teljesítő tanuló kerül előbbre a rangsorban. 

 

ORSZÁGOS DÖNTŐ: 

Ideje:    2018. április 6-7. (péntek-szombat) 

Helye:    a bejutott tanulókat az országos szervező közvetlenül értesíti 

https://www.srpszkk.hu/szakmai-szolgaltatasok/tanulmanyi-versenyek/orszagos-tortenelmi-verseny-7-8/versenykiiras-a-2017-2018-tanevre
https://www.srpszkk.hu/szakmai-szolgaltatasok/tanulmanyi-versenyek/orszagos-tortenelmi-verseny-7-8/versenykiiras-a-2017-2018-tanevre
mailto:Varga.Csilla@oh.gov.hu
mailto:Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu
http://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/salgotarjan/
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BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 

(7-8. évfolyam, 9-10. évfolyam) 

 

NÓGRÁD MEGYEI VERSENYKIÍRÁS 

2017/2018. tanév 

 

A verseny meghirdetője: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 

A teljes versenykiírás elérhető: http://www.opkm.hu/Bod_verseny 

A verseny Nógrád megyei szervezője: 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

(továbbiakban: POK) 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. 

Versenyszervező: Varga Csilla pedagógiai referens 

Varga.Csilla@oh.gov.hu, Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu 

+36-32/310-574, +36-32/314-814)) 

Nógrád megyei versenykoordinátor: 

A verseny kategóriái:  I. kategória: 7-8. évfolyam 

    II. kategória: 9-10. évfolyam 

A POK közreműködésével szervezett fordulók: megyei (írásbeli) 

A verseny díjai: Oklevél, könyvutalvány a megyei döntőn 1-3. helyezést elért 

versenyzők részére 

Nevezési díj:   Nincs 

A verseny témája:  „A víz” 

 

 

ISKOLAI FORDULÓ: 

Időpontját és helyszínét a köznevelési intézmények határozzák meg, de az időpont nem lehet későbbi, 

mint 2018. január 18. csütörtök (az intézmények helyi verseny, ill. felkészítő foglalkozások 

megrendezése nélkül nem nevezhetnek tanulókat a megyei, illetve fővárosi versenyekre). Az iskolai 

verseny, a felkészítő foglalkozások lebonyolításáról és megszervezéséről egy adott űrlapon beszámolót 

kell küldeni a nevezéssel együtt elektronikus formában a megyei/fővárosi szervezők és a központi 

versenyszervező (bod@opkm.hu) számára. (Kérjük ezzel párhuzamosan a 

Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu e-mail címre is elküldeni.) A nevezés és a beszámoló együttes 

megküldése nélkül a nevezés nem fogadható el. Az iskolai versenyt az iskola saját hatáskörben szervezi 

meg. 

 

 

MEGYEI FORDULÓ: 

Nevezési határidő:  2018. január 19. 
Nevezés módja:  Jelentkezési lap 2. kitöltésével (a versenyfüzet végén található vagy 

letölthető a POK honlapjáról) Iskolánként és kategóriánként 

maximum 3 tanuló nevezhető. 

Ideje:  2018. február 19. (hétfő) 10.00 óra 

Helyszíne:   Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium 

(Balassagyarmat, Deák Ferenc út 17.) 

Az eredménylistákat a POK elektronikusan juttatja el a nevezett intézményeknek. Holtverseny esetén 

az útmutató szerint kell eljárni, amennyiben az útmutató külön nem rendelkezik, akkor a legmagasabb 

pontszámú feladatot jobban teljesítő tanuló kerül előbbre a rangsorban. 

 

 

ORSZÁGOS DÖNTŐ: 

Ideje:    2018. április 23-24. (hétfő-kedd) 

Helye:    később megnevezendő budapesti iskolai könyvtár 

mailto:Varga.Csilla@oh.gov.hu
mailto:Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu
mailto:Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu
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MATEMATIKA 
 

NÓGRÁD MEGYEI HATVANI ISTVÁN MATAMETIKAVERSENY 

(3., 4., 5., 6., 7., 8. évfolyam) 

 

AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT 

NÓGRÁD MEGYEI HATVANI ISTVÁN MATAMETIKAVERSENY 

VERSENYKIÍRÁSA 

2017/2018. tanév 
 

A verseny pedagógiai célja: A verseny célja a matematikai tehetségek felismerése, gondozása, a 

matematika népszerűsítése, megszerettetése. 

A verseny kategóriái:  3. évfolyam, 4. évfolyam, 5. évfolyam, 

6. évfolyam, 7. évfolyam, 8. évfolyam 

A verseny jellege, részei: írásbeli 

A verseny fordulói:  megyei 

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasználható irodalom: 
Az adott évfolyam matematika tantervi tananyaga. 

A fordulók feladatainak rövid ismertetése: 

Az adott évfolyam tantervi anyagának alkalmazásszintű ismerete. 

A verseny díjai: Oklevél, könyvutalvány a megyei döntőn 1-3. helyezést elért 

versenyzők részére 

A versenyszervező neve, címe, elérhetősége: 
Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

(továbbiakban: POK) 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. 

Versenyszervező: Varga Csilla pedagógiai referens 

Varga.Csilla@oh.gov.hu, Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu 

+36-32/310-574, +36-32/314-814)) 

Versenykoordinátor:  Alsó tagozat: Koiné Paróczi Stefánia +36-35/300-234 

    Felső tagozat: Palotásné Pityi Enikő +36-35/300-829 

A megyei döntőn résztvevő tanulók maximális létszáma: 180 fő 

Nevezési díj:   Nincs 
 

 

ISKOLAI FORDULÓ: 

Az iskolai forduló lebonyolítása az intézmény feladata. A forduló feladatainak összeállítása, a 

versenydolgozatok megíratása és értékelése a szakmai munkaközösség (vagy szaktanár) feladata. Az 

iskolai fordulót az iskoláknak legkésőbb 2018. január végéig kell megrendezniük. 

Kérjük az iskolai fordulón részt vevő tanulók létszámát a Jelentkezési lap 1. kitöltésével a POK felé is 

jelezzék (a versenyfüzet végén található vagy letölthető a POK honlapjáról). 
 

 

MEGYEI DÖNTŐ: 
A megyei döntőre nevezhető tanulók számát iskolánként az évfolyamon működő osztályok száma 

határozza meg. Ennek megfelelően évfolyamonként 1-2 osztály esetén évfolyamonként maximum 2 

tanuló, 2-nél több párhuzamos osztály esetén évfolyamonként maximum 4 tanuló nevezhető. 

A döntőbe bejutott tanulók listáját a POK elektronikusan juttatja el az intézményeknek. 

Nevezési határidő:  2018. március 1. 
Nevezés módja: Jelentkezési lap 2. – név szerint, szülői nyilatkozattal kiegészítve (A 

versenyfüzet végén található vagy letölthető a POK honlapjáról) 

Ideje: 2018. március 24. (szombat) 10.00 óra 
Helyszíne: Balassagyarmati Szabó L. Ált. Isk. (Balassagyarmat, Május 1. u. 2.) 

Pásztó, Zsigmond Király Ált. Isk. (Pásztó, Nagymező út 34-36.) 

Salgótarján, SÁI Beszterce-ltp. Tagisk. (Salgótarján, Beszterce tér 4.) 

mailto:Varga.Csilla@oh.gov.hu
mailto:Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu
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Megoldási idő: 

3-4 évfolyam: 60 perc. Íróeszköz: kék színű golyóstoll 

5-6. évfolyam: 90 perc. Íróeszköz: kék színű golyóstoll 

7-8. évfolyam: 120 perc. Íróeszköz: kék színű golyóstoll 

A tanulók a megyei fordulón a POK részéről megbízott szaktanácsadók, szaktanárok által összeállított 

írásbeli feladatsort oldanak meg. 

Az eredménylistákat a POK elektronikusan juttatja el az intézményeknek. Holtverseny esetén a 

legmagasabb pontszámú feladatot/feladatokat jobban teljesítő tanuló kerül előbbre a rangsorban. 

 

 

ÜTEMTERV: 

Nevezési határidő (megyei döntőre): 2018.03.01. 

Megyei forduló időpontja: 2018.03.24. 

Nevezett iskolák tájékoztatása a megyei forduló eredményéről 2018.04.14. 
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BIOLÓGIA 
 

HERMAN OTTÓ ORSZÁGOS BIOLÓGIA VERSENY 

(7-8. évfolyam) 

 

NÓGRÁD MEGYEI VERSENYKIÍRÁS 

2017/2018. tanév 

 

A verseny meghirdetője: Magyar Természettudományi Társulat 

(1137 Budapest, Jászai Mari tér 4/A I.em.1.) 

A teljes versenykiírás elérhető: 
http://mtte.hu/hu/content/herman-ott%C3%B3-verseny-201718  

A verseny Nógrád megyei szervezője: 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

(továbbiakban: POK) 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. 

Versenyszervező: Varga Csilla pedagógiai referens 

Varga.Csilla@oh.gov.hu, Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu 

+36-32/310-574, +36-32/314-814)) 

Nógrád megyei versenykoordinátor: Bódis Bertalan szaktanácsadó 

+36-30/627-0704 bodisberci@gmail.com  

A verseny kategóriái:  7-8. évfolyam  

A POK közreműködésével szervezett fordulók: megyei (írásbeli) 

A verseny díjai: Oklevél, könyvutalvány a megyei döntőn 1-3. helyezést elért 

versenyzők részére 

Nevezési díj:   Nincs 

 

ISKOLAI FORDULÓ: 

Nevezési határidő:  2018. január 31. 

Nevezés módja:  Jelentkezési lap 1. – létszámmal 

(A versenyfüzet végén található vagy letölthető a POK honlapjáról) 

Ideje:    2018. február 7. (szerda) 14:00 óra 
Az iskolai fordulót az MTT által biztosított egységes központi feladatlappal az iskolában a szaktanárok 

szervezik meg. 

 

MEGYEI FORDULÓ: 

Nevezési határidő:  2018. február 12. 
Nevezés módja:  Jelentkezési lap 2. kitöltésével (a versenyfüzet végén található vagy 

letölthető a POK honlapjáról) 

A megyei fordulóra a jelentkezés korlátozott, a megyei döntőn iskolánként (tagintézményenként) és 

évfolyamonként 4-4 versenyző vehet részt! 

Ideje:    2018. április 14. (szombat) 10:00 óra 

Helyszíne:   Bartók Térségi Általános Iskola Fekete István Tagintézménye 

    (Mátranovák, Nyírmedi út 12.) 

Az elméleti fordulót követően terepversenyen vesznek részt a versenyzők. 

Az eredménylistát a POK elektronikusan juttatja el az intézményeknek. Holtverseny esetén az 

útmutató szerint kell eljárni, amennyiben az útmutató külön nem rendelkezik, akkor a legmagasabb 

pontszámú feladatot jobban teljesítő tanuló kerül előbbre a rangsorban. 

 

ORSZÁGOS DÖNTŐ: 

Ideje:    2018. június 1-2-3. (péntek-szombat-vasárnap) 

Helyszíne:  Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium 

és Általános Iskola, Kisújszállás 

http://mtte.hu/hu/content/herman-ott%C3%B3-verseny-201718
mailto:Varga.Csilla@oh.gov.hu
mailto:Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu
mailto:bodisberci@gmail.com
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KÉMIA 
 

HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIA VERSENY 

(7., 8. évfolyam) 

 

NÓGRÁD MEGYEI VERSENYKIÍRÁS 

2017/2018. tanév 

 

A verseny meghirdetője: Magyar Természettudományi Társulat (továbbiakban: MTT) 

1137 Budapest, Jászai Mari tér 4/A I.em.1. 

A teljes versenykiírás elérhető: 
http://mtte.hu/hu/content/hevesy-gy%C3%B6rgy-verseny-201718 

A verseny Nógrád megyei szervezője: 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

(továbbiakban: POK) 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. 

Versenyszervező: Varga Csilla pedagógiai referens 

Varga.Csilla@oh.gov.hu, Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu 

+36-32/310-574, +36-32/314-814)) 

Nógrád megyei versenykoordinátor: Dr. Bakosné Nagy Julianna szaktanácsadó      +36-32/512-345 

A verseny kategóriái:  7. évfolyam 

8. évfolyam  

A POK közreműködésével szervezett fordulók: megyei (írásbeli) 

A verseny díjai: Oklevél, könyvutalvány a megyei döntőn 1-3. helyezést elért 

versenyzők részére 

Nevezési díj:   Nincs 

 

 

ISKOLAI FORDULÓ: 

Az iskolai fordulót – külön a 7. évfolyamos és külön a 8. évfolyamos tanulóknak – az iskolák 

szaktanárai által összeállított feladatsorral és az általuk meghatározott időpontban 2018. február 21-

ig rendezik meg. 

Kérjük ezzel egyidejűleg az iskolai fordulón részt vevő tanulók létszámát a Jelentkezési lap 1 

kitöltésével a POK felé is jelezzék (a versenyfüzet végén található vagy letölthető a POK honlapjáról). 

 

 

MEGYEI FORDULÓ: 

Nevezési határidő:  2018. március 1. 
Nevezés módja:  Jelentkezési lap 2. (név szerint, szülői nyilatkozattal kiegészítve) 

(A versenyfüzet végén található vagy letölthető a POK honlapjáról) 

Évfolyamonként 1-2 osztály esetében 3 tanuló, ennél több párhuzamos osztály esetében 4 tanuló 

nevezhető. 

Ideje:    2018. március 23. (péntek) 14.00 óra 

Helyszíne:   SÁI Kodály Zoltán Tagiskolája (Salgótarján, Mártírok u. 3.) 

Az eredménylistát a POK elektronikusan juttatja el az intézményeknek. Holtverseny esetén az 

útmutató szerint kell eljárni, amennyiben az útmutató külön nem rendelkezik, akkor a legmagasabb 

pontszámú feladatot jobban teljesítő tanuló kerül előbbre a rangsorban. 

 

 

ORSZÁGOS DÖNTŐ: 

Ideje:    2018. május 25-26-27. (péntek-szombat-vasárnap) 

Helyszíne:   Eszterházy Károly Egyetem, Eger 

mailto:Varga.Csilla@oh.gov.hu
mailto:Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu
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BIOLÓGIA 
 

KAÁN KÁROLY XXIV. ORSZÁGOS TERMÉSZET- ÉS 

KÖRNYEZETISMERETI VERSENY 

(5. és 6. évfolyam) 

 

NÓGRÁD MEGYEI VERSENYKIÍRÁS 

2017/2018. tanév 

 

A teljes versenykiírás elérhető: http://www.kaankaroly.hu/ 

A verseny Nógrád megyei szervezője: 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

(továbbiakban: POK) 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. 

Versenyszervező: Varga Csilla pedagógiai referens 

Varga.Csilla@oh.gov.hu, Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu 

+36-32/310-574, +36-32/314-814)) 

Nógrád megyei versenykoordinátor: Bódis Bertalan szaktanácsadó 

+36-30/627-0704 bodisberci@gmail.com  

A verseny kategóriái:  5. évfolyam 

6. évfolyam 

A POK közreműködésével szervezett fordulók: iskolai (írásbeli) 

megyei (írásbeli) 

A verseny díjai: Oklevél, könyvutalvány a megyei döntőn 1-3. helyezést elért 

versenyzők részére 

Nevezési díj:   Nincs 

 

 

ISKOLAI FORDULÓ: 

Nevezési határidő:  2018. február 16. 

Nevezés módja:  Jelentkezési lap 1. – létszámmal 

(A versenyfüzet végén található vagy letölthető a POK honlapjáról) 

Ideje:    2018. március 2. (péntek) 14.00 óra 

Az iskolai fordulót a szaktanárok szervezik meg, a versenybizottság által biztosított egységes 

feladatlappal. 

 

MEGYEI FORDULÓ: 

Nevezési határidő:  2018. március 8. 
Nevezés módja:  Jelentkezési lap 2. kitöltésével (a versenyfüzet végén található vagy 

letölthető a POK honlapjáról). 

A megyei fordulóra a jelentkezés korlátozott, a megyei döntőn iskolánként (tagintézményenként) és 

évfolyamonként 3-3 tanuló vehet részt! 

Ideje:    2018. április 13. (péntek) 10.00 óra 

Helyszíne:  II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Általános Iskola 

Mátramindszenti Tagintézménye (Mátramidszent, Kossuth tér 1-3.) 

Az elméleti fordulót követően terepversenyen vesznek részt a versenyzők. 

Az eredménylistát a POK elektronikusan juttatja el az intézményeknek. Holtverseny esetén az 

útmutató szerint kell eljárni, amennyiben az útmutató külön nem rendelkezik, akkor a legmagasabb 

pontszámú feladatot jobban teljesítő tanuló kerül előbbre a rangsorban. 

 

ORSZÁGOS DÖNTŐ: 

Ideje:    2018. május 25-26-27. (péntek-szombat-vasárnap) 

Helyszíne:  Mezőtúr, Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium, 

Általános Iskola és Óvoda 

mailto:Varga.Csilla@oh.gov.hu
mailto:Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu
mailto:bodisberci@gmail.com
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
 

NÓGRÁD MEGYEI MÓRA FERENC MAGYAR IRODALMI VERSENY 

(4. évfolyam) 

 

AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT 

NÓGRÁD MEGYEI MÓRA FERENC MAGYAR IRODALMI VERSENY 

VERSENYKIÍRÁSA 

2017/2018. tanév 

 

A verseny pedagógiai célja: A versenyre való felkészülés során a magyar gyerekirodalom 

meghatározó alakjaival ismerkedhetnek meg a 4. osztályos tanulók. A verseny alkalmával fejlődik a 

gyermekek értő olvasása. A versenyen való sikeres szerepléshez elengedhetetlen az aktuális mű 

többszöri elolvasása, a cselekmények, összefüggések, kapcsolatok feltárása, megértése, ezáltal fejlődik 

értő olvasásuk. 

Az olvasás természetes igényként beépül a mindennapi életükbe. A felkészülés során élő, aktív 

kapcsolat alakulhat ki a könyvtárral, mely a későbbiekben is hatékony színtere lehet az iskolán kívüli 

ismeretszerzésnek. A tanulók versenyhelyzetben próbálhatják ki képességeiket, felkészítve őket a 

felsőbb évfolyamokon történő kötelező olvasmányok feldolgozására. Az olvasás örömmé válik. 

Felkelthetik a tanulók érdeklődését az író más művei is. 

Fejlesztheti a tanulók digitális, IKT kompetenciáját. Az online információk befogadását, az interneten 

való kutatás, amikor az íróval ismerkednek, vagy egy interneten található KVÍZ- játék során 

gyakorolnak. 

A verseny kategóriái:  4. évfolyam 

A verseny jellege, részei: írásbeli 

A verseny fordulói:  iskolai, megyei 

A verseny anyaga:  Bálint Ágnes élete, munkássága, művei 

és kiemelten:    a Szeleburdi család című ifjúsági regény 

A fordulók feladatainak rövid ismertetése: igaz-hamis állítás, totó, rejtvény, események időrendbe 

állítása, szómagyarázat, szöveg kiegészítése. 

A verseny díjai: Oklevél, könyvutalvány a megyei döntőn 1-3. helyezést elért 

versenyzők részére 

A versenyszervező neve, címe, elérhetősége: 
Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

(továbbiakban: POK) 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. 

Versenyszervező: Varga Csilla pedagógiai referens 

Varga.Csilla@oh.gov.hu, Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu 

+36-32/310-574, +36-32/314-814)) 

Versenykoordinátor:  Budafokiné Kiss Éva szaktanácsadó 

+36-32/310-396, +36-30/365-9920 

A megyei döntőn résztvevő tanulók maximális létszáma: 50 fő 

Nevezési díj:   Nincs 

 

 

ISKOLAI FORDULÓ: 

Nevezési határidő:  2018. január 31. 

Nevezés módja: Jelentkezési lap 1. – létszámmal 

(A versenyfüzet végén található vagy letölthető a POK honlapjáról) 

Ideje:    2018. február 14. (szerda) 14.00 óra 

Megoldási idő: 60 perc. Íróeszköz: kék színű golyóstoll 

A tanulók az iskolai fordulón a POK részéről megbízott szaktanácsadó által összeállított írásbeli 

feladatsort oldanak meg. A feladatlapokat a szaktanárok helyben sokszorosítják és javítják, javítási 

útmutató alapján. A megyei fordulóba a legjobban teljesítő 3 tanulót nevezhetik be az intézmények 

mailto:Varga.Csilla@oh.gov.hu
mailto:Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu
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(holtverseny esetén a legmagasabb pontszámú feladatot jobban teljesítő tanuló jut tovább). Az iskolai 

fordulón a tanulók semmiféle segédeszközt nem használhatnak! 

A döntőbe bejutott tanulók listáját a POK elektronikusan juttatja el az intézményeknek. 

 

 

MEGYEI DÖNTŐ: 

Nevezési határidő:  2018. február 28. 
Nevezés módja: Jelentkezési lap 2. kitöltésével (a versenyfüzet végén található vagy 

letölthető a POK honlapjáról) 

Ideje: 2018. március 22. (csütörtök) 14.00 óra 

Helyszíne:   Salgótarjáni Általános Iskola Székhelyintézmény 

(Salgótarján, József Attila út 2.) 

Megoldási idő: 60 perc. Íróeszköz: kék színű golyóstoll 

A tanulók a megyei fordulón a POK részéről megbízott szaktanácsadó által összeállított írásbeli 

feladatsort oldanak meg. A megyei fordulón a tanulók semmiféle segédeszközt nem használhatnak!  

Az eredménylistát a POK elektronikusan juttatja el az intézményeknek. Holtverseny esetén a 

legmagasabb pontszámú feladatot jobban teljesítő tanuló kerül előbbre a rangsorban. 

 

 

ÜTEMTERV: 

Nevezési határidő 1. (iskolai fordulóra): 2018.02.01. 

Feladatlapok kiküldése a nevezett iskoláknak 

(elektronikusan): 
2018.02.13. 

Iskolai forduló időpontja: 2018.02.14. 

Megoldókulcs kiküldése a nevezett iskoláknak (versenyt 

követően) (elektronikusan): 
2018.02.14. 

Nevezési határidő 2. (megyei döntőre): 2018.02.28. 

Megyei forduló időpontja: 2018.03.23. 

Nevezett iskolák tájékoztatása a megyei forduló eredményéről 2018.04.06. 
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
 

NÓGRÁD MEGYEI MÓRA FERENC NYELVTAN ÉS HELYESÍRÁSI VERSENY 

(4. évfolyam) 

 

AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT 

NÓGRÁD MEGYEI MÓRA FERENC NYELVTAN ÉS HELYESÍRÁSI VERSENY 

VERSENYKIÍRÁSA 

2017/2018. tanév 

 

A verseny pedagógiai célja: A verseny célja a magyar nyelv ápolása, a nyelvhasználat iránt érzett 

felelősségtudat és az anyanyelv szeretetének az erősítése, a 

munkavégzéshez szükséges helyesírási kompetencia és az önálló 

gondolkodás fejlesztése. 

A verseny kategóriái: 4. évfolyam  

A verseny jellege, részei: írásbeli 

A verseny fordulói:  iskolai, megyei 

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasználható irodalom: 
A 3. osztályos tantervi anyag alkalmazásszintű ismerete, valamint a 4. 

osztály tananyagának időarányos része. A tanult nyelvtani anyag 

kapcsán felmerülő helyi szabályok alkalmazása. Nyelvi-logikai 

feladatok. 

A verseny díjai: Oklevél, könyvutalvány a megyei döntőn 1-3. helyezést elért 

versenyzők részére 

A versenyszervező neve, címe, elérhetősége: 
Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

(továbbiakban: POK) 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. 

Versenyszervező: Varga Csilla pedagógiai referens 

Varga.Csilla@oh.gov.hu, Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu 

+36-32/310-574, +36-32/314-814)) 

Versenykoordinátor:  Prakfalviné Mede Beáta szaktanácsadó 

+36-32/789-346 

A megyei döntőn résztvevő tanulók maximális létszáma: 50 fő 

Nevezési díj:   Nincs 

 

 

ISKOLAI FORDULÓ: 

Nevezési határidő:  2018. március 1. 

Nevezés módja: Jelentkezési lap 1. – létszámmal 

(A versenyfüzet végén található vagy letölthető a POK honlapjáról) 

Ideje:    2018. március 28. (szerda) 14.00 óra  

A forduló feladatainak rövid ismertetése: 

 Helyesírás és nyelvhelyesség. Főnév, melléknév, ige helyesírása. J/Ly 

használata. Betűrend. Rejtvények. 

Megoldási idő: 60 perc. Íróeszköz: kék színű golyóstoll 

A tanulók az iskolai fordulón a POK részéről megbízott szaktanácsadó által összeállított írásbeli 

feladatsort oldanak meg. A feladatlapokat a szaktanárok helyben sokszorosítják és javítják, javítási 

útmutató alapján. A megyei fordulóba a legjobban teljesítő 3 tanulót nevezhetik be az intézmények 

(holtverseny esetén a legmagasabb pontszámú feladatot jobban teljesítő tanuló jut tovább). Az iskolai 

fordulón a tanulók semmiféle segédeszközt nem használhatnak! 

A döntőbe bejutott tanulók listáját a POK elektronikusan juttatja el az intézményeknek. 

 

 

mailto:Varga.Csilla@oh.gov.hu
mailto:Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu
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MEGYEI DÖNTŐ: 

Nevezési határidő:  2018. április 9. 
Nevezés módja: Jelentkezési lap 2. kitöltésével (a versenyfüzet végén található, vagy 

letölthető a POK honlapjáról) 

Ideje:    2018. április 18. (szerda) 14.00 óra 

Helyszíne:   Salgótarjáni Általános Iskola Székhelyintézmény 

(Salgótarján, József Attila út 2.) 

A forduló feladatainak rövid ismertetése: 

 Szavak a mondatban. Szótan. Helyesírás, nyelvhelyesség. Ige, főnév, 

melléknév, számnév nyelvtani szabályai. Játékos feladatok, 

rejtvények. 

Ajánlott irodalom:  3-4. évfolyamos magyar nyelvi tankönyvek. 

A magyar helyesírás szabályai 12. kiadás. Pedagógiai folyóiratok 

szakmai ajánlásai, gyakorlatsorai, kisiskolások számára készült 

játékos nyelvi feladatgyűjtemények 

Megoldási idő: 60 perc. Íróeszköz: kék színű golyóstoll 

A tanulók a megyei fordulón a POK részéről megbízott szaktanácsadó által összeállított írásbeli 

feladatsort oldanak meg. A megyei fordulón a tanulók semmiféle segédeszközt nem használhatnak! 

Az eredménylistát a POK elektronikusan juttatja el az intézményeknek. Holtverseny esetén a 

tollbamondás eredménye dönt, így a jobb tollbamondási eredményt elért tanuló kerül előbbre a 

rangsorban. Ha a tollbamondás eredménye sem dönt, akkor a legmagasabb pontszámú 

feladatot/feladatokat jobban teljesítő tanuló kerül előbbre a rangsorban. 

 

 

ÜTEMTERV: 

Nevezési határidő 1. (iskolai fordulóra): 2018.03.01. 

Feladatlapok kiküldése a nevezett iskoláknak 

(elektronikusan): 
2018.03.27. 

Iskolai forduló időpontja: 2018.03.28. 

Megoldókulcs kiküldése a nevezett iskoláknak (versenyt 

követően) (elektronikusan): 
2018.03.28. 

Nevezési határidő 2. (megyei döntőre): 2018.04.09. 

Megyei forduló időpontja: 2018.04.18. 

Nevezett iskolák tájékoztatása a megyei forduló eredményéről 2018.05.02. 
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MŰVÉSZETEK 
 

NÓGRÁD MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLAI RAJZVERSENY 

(5-6. évfolyam, 7-8. évfolyam) 

 

AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT 

NÓGRÁD MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLAI RAJZVERSENY 

VERSENYKIÍRÁSA 

2017/2018. tanév 

 

 

A verseny pedagógiai célja: A művészeti nevelés erősítése, bővebb ismeretek szerzése a rajz és 

vizuális kultúra területéről. 

A verseny kategóriái:  5-6. évfolyam 

7-8. évfolyam 

A verseny jellege, részei: 1. forduló (pályázatos) 

2. forduló (helyszíni alkotás) 

A verseny fordulói:  1. forduló 

2. (megyei) forduló 

A fordulók feladatainak rövid ismertetése: 

A verseny két fordulóból áll. Egy színes és egy fekete-fehér alkotás készítése a feladat.  

Az 1. forduló (pályázatos) feladata: témakibontás évenként változó, előre meghatározott témában. A 2. 

forduló (helyszíni alkotás) feladata: látvány megörökítése. 

Minden pályázó eldöntheti, hogy színes vagy fekete-fehér munkával vesz részt az első fordulóban. 

Amennyiben színes alkotással pályázik és bejut a 2. fordulóba, ott fekete-fehérben kell dolgoznia; ha 

fekete-fehér alkotással pályázik, és bejut a 2. fordulóba, ott színesben kell dolgoznia. 

A versenyt minden évben kiállítás zárja. 

A verseny díjai: Oklevél, könyvutalvány a megyei döntőn 1-3. helyezést elért 

versenyzők részére 

A versenyszervező neve, címe, elérhetősége: 
Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

(továbbiakban: POK) 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. 

Versenyszervező: Varga Csilla pedagógiai referens 

Varga.Csilla@oh.gov.hu, Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu 

+36-32/310-574, +36-32/314-814)) 

Versenykoordinátor:  Keléné Szabó Ágnes szaktanácsadó +36-70/420-0040 

A megyei döntőn résztvevő tanulók maximális létszáma: 60 fő 

Nevezési díj:   Nincs 

Eszközök: 

Színes technikák:   - színes ceruza 

    - filctoll 

    - akvarell, tempera, … festék 

Fekete-fehér technikák: - grafit ceruza 

    - toll 

    - fekete kréta 

    - szén 

Minden általános iskola korcsoportonként legfeljebb 3 tanulót nevezhet. Alapfokú művészeti iskola 

esetében tanáronként, korcsoportonként legfeljebb 3 tanuló pályázhat. 

 

 

mailto:Varga.Csilla@oh.gov.hu
mailto:Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu
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1. FORDULÓ: 

Téma:  5-6. évfolyam: Arany János: Családi kör című művének illusztrálása 

7-8. évfolyam: Arany János: Toldi első énekének illusztrálása 

Méret:  A2 vagy A3 

Beküldendő az eredeti munkáról készített digitális fénykép kevesebb, mint 5 megabyte méretben, az 

alkotó, évfolyam, iskola megjelölésével, jpg formátumban (Pl.: Varga Kata_6_Ecseg.jpg). 

Kérjük, az alkotásokról készült fotókat ne módosítsák! 

A fotók beküldési határideje: 2018. március 2. 
Cím: később tájékoztatjuk az iskolákat 

Kérjük az alkotások leadásával párhuzamosan a szülői nyilatkozattal kiegészített nevezési lapot 

is juttassák el a POK-ba (letölthető a POK honlapjáról). 

A 2. fordulóba bejutott versenyzők listáját a POK elektronikusan juttatja el az intézményeknek. 

 

 

2. (MEGYEI) FORDULÓ: 

Téma mindkét korcsoportban: Portré tanulmány készítése modellről.  

Ideje:   2018. március 20. (kedd) 12.00 óra 

Helyszíne:  Aba Sámuel Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

(Kazár, Szabadság út 3.) 

Méret: A3 

Az eredménylistát a POK elektronikusan juttatja el az intézményeknek. 

 

 

ÜTEMTERV: 

Nevezési határidő (megyei döntőre): 2018.03.02. 

Megyei forduló időpontja: 2018.03.20. 

Nevezett iskolák tájékoztatása a megyei forduló eredményéről 2018.04.03. 
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NÓGRÁD MEGYEI KOMPLEX MŰVÉSZETI VERSENY 

(3-4. évfolyam és 5-8. évfolyam) 

 

AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT 

NÓGRÁD MEGYEI KOMPLEX MŰVÉSZETI VERSENY 

VERSENYKIÍRÁSA 

2017/2018. tanév 

 

A verseny pedagógiai célja: A közel húsz éves múltra visszatekintő verseny célja, hogy azon 

gyerekek számára teremtsen szellemi gazdagodási és megmérettetési lehetőséget, akik érdeklődnek a 

művészetek iránt, ám nem művelik azokat, inkább a művészetek sokféleségének műveltségi oldala 

érdekli őket. Témáink között szerepelnek az egyes művészeti korstílusok valamint a népművészet. 

A verseny kategóriái: Alsó tagozat: 3-4. évfolyam 

Felső tagozat: 5-8. évfolyam 

A verseny jellege, részei: írásbeli, szóbeli 

A verseny fordulói:  megyei 

A verseny díjai: Oklevél, könyvutalvány a megyei döntőn 1-3. helyezést elért 

versenyzők részére 

A versenyszervező neve, címe, elérhetősége: 
Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

(továbbiakban: POK) 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. 

Versenyszervező: Varga Csilla pedagógiai referens 

Varga.Csilla@oh.gov.hu, Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu 

+36-32/310-574, +36-32/314-814)) 

Versenykoordinátor:  Karácsonyné Kaposi Ida és Kele Szabó Ágnes szaktanácsadók 

  +36-20/470-2188 idakaracsony@gmail.com 

A megyei döntőn résztvevő tanulók maximális létszáma: Alsó tagozat: 25 fő 

Felső tagozat: 25 fő 

Nevezési díj:   Nincs 

 

 

ISKOLAI FORDULÓ: 

Az iskolai fordulót az intézmény saját hatáskörben rendezi meg. 

Kérjük, ezzel egyidejűleg az iskolai fordulón részt vevő tanulók létszámát a Jelentkezési lap 1. 

kitöltésével a POK felé is jelezzék (a Jelentkezési lap 1. a versenyfüzet végén található vagy letölthető 

a POK honlapjáról). 

 

 

MEGYEI DÖNTŐ: 

A megyei forduló helyszíne és témája mindkét korcsoportban (alsó tagozat, felső tagozat) 

megegyezik, ám a feladatok eltérőek, figyelembe véve a gyerekek életkori sajátosságait. 

Az alábbi információk mindkét korcsoportra vonatkoznak: 

Nevezési határidő:  2018. február 1. 

Nevezés módja:  Jelentkezési lap 2. – név szerint, szülői nyilatkozattal kiegészítve (a 

versenyfüzet végén található vagy letölthető a POK honlapjáról) 

Ideje:  Alsó tagozat: 2018. március 13. (kedd) 9.00 óra 

Felső tagozat: 2018. március 26. (hétfő) 9.00 óra 

Helyszíne:  Magyar Nemzeti Múzeum Palóc Múzeuma 

(Balassagyarmat, Palóc liget 1.) 

Évfolyamonként 1-2 osztály esetén 2 tanuló, 2-nél több párhuzamos osztály esetén 4 tanuló 

nevezhető. A megyei fordulón a tanulók semmiféle segédeszközt nem használhatnak. 

A verseny témája: palóc néprajz és népművészet (életmód, szokások, viselet, tárgyak, 

díszítőművészet, zene) 

mailto:Varga.Csilla@oh.gov.hu
mailto:Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu
mailto:idakaracsony@gmail.com
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A verseny megrendezésében, ebben a tanévben partnereink a Palóc Múzeum múzeumpedagógusai. A 

feladatok többsége a „Bölcsőtől a sírig” kiállításhoz, valamint a szabadtéri bemutatóhelyhez 

kapcsolódik. A verseny folyamán a gyerekek felhasználhatják az ott látottakat, tanúságot kell tenniük 

arról, hogy a kiállításokon szerzett információkat helyesen értelmezik, össze tudják kapcsolni előzetes 

tanulmányikkal. Célunk az, hogy a résztvevők a népművészetet megbecsülő, értő 

múzeumlátogatókká váljanak. 

Ajánlott irodalom: 

- Dömötör Tekla: Magyar népszokások 

- Manga János: Magyar népdalok, népi hangszerek 

- Magyar néprajzi lexikon  

- http://palocmuzeum.hu/ 

(2018 januárjában a szervezők további segédanyagokat tesznek elérhetővé az iskolák számára.) 

Az eredménylistát a POK elektronikusan juttatja el az intézményeknek. Holtverseny esetén a 

legmagasabb pontszámú feladatot jobban teljesítő tanuló kerül előbbre a rangsorban. 

 

 

ÜTEMTERV: 

Nevezési határidő (megyei döntőre): 2018.02.01. 

Megyei forduló időpontja (alsó tagozat) 2018.03.13. 

Megyei forduló időpontja (felső tagozat) 2018.03.26. 

Nevezett iskolák tájékoztatása a megyei forduló eredményéről 

(a megyei döntőt követő két héten belül) 
2018.03. 

 

http://palocmuzeum.hu/
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„TISZÁN INNEN DUNÁN TÚL” ORSZÁGOS NÉPDALÉNEKLÉSI 

MINŐSÍTŐ VERSENY 

(7-8. évfolyam, 9-12. évfolyam) 

 

AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT 

„TISZÁN INNEN DUNÁN TÚL” ORSZÁGOS NÉPDALÉNEKLÉSI 

MINŐSÍTŐ VERSENY 

VERSENYKIÍRÁSA 

2017/2018. tanév 

 

A verseny pedagógiai célja: a tehetséggondozás, tehetségnevelés, a gyermekek zenei 

érdeklődésének felkeltése, a magyar népi kultúra, néphagyományok megismertetése, a népdaléneklés 

elterjesztése, a kodályi és bartóki hagyományok ápolása, az önálló és csoportos előadásmód 

fejlesztése. 

A verseny korcsoportok szerinti megoszlása: 
I. korcsoport: 7-8. évfolyam  

II. korcsoport: 9-12. évfolyam 

Korcsoporton belüli műfaji kategóriák: 
1. kategória: szólóének 

2. kategória: kisegyüttes (maximum 3 fő)  

3. kategória: énekegyüttes (4-8 fő)  

A kisegyüttesek és az énekegyüttesek kategóriájában a benevezett tanulók maximum 25 %-a az 

alacsonyabb életkorhoz is tartozhat.   

A verseny jellege, részei: gyakorlati 

A verseny fordulói:  iskolai 

megyei 

országos 

A verseny díjai: Oklevél, könyvutalvány a megyei döntőn 1-3. helyezést elért 

versenyzők részére 

Az országos döntőn a verseny minősítő jellegű értékelést alkalmaz, 

melynek keretében életkori és műfaji kategóriánként kiemelt arany, 

arany, ezüst és bronz minősítést szereznek a produkciók előadói. Ezen 

kívüli sorrendet a zsűri nem állít fel. 

A versenyszervező neve, címe, elérhetősége: 
Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ  

1088 Budapest, Vas u. 8. Tel.: 06/30- 725-8523 

Deák Márta tehetseg.bppok@oh.gov.hu  

+36-30/725-852  +36-1-374-2139 

A verseny Nógrád megyei szervezője: 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

(továbbiakban: POK) 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. 

Versenyszervező: Varga Csilla pedagógiai referens 

Varga.Csilla@oh.gov.hu, Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu 

+36-32/310-574, +36-32/314-814)) 

Versenykoordinátor:  Karácsonyné Kaposi Ida szaktanácsadó 

  +36-20/470-2188 idakaracsony@gmail.com 

A megyei döntőn résztvevő tanulók maximális létszáma: 50 fő 

Nevezési díj:   Nincs 

i

mailto:tehetseg.bppok@oh.gov.hu
mailto:Varga.Csilla@oh.gov.hu
mailto:Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu
mailto:idakaracsony@gmail.com
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ISKOLAI FORDULÓ: 

Az iskolai fordulót az intézmények saját hatáskörben rendezik meg. 

Kérjük az iskolai fordulón részt vevő tanulók létszámát a Jelentkezési lap 1. kitöltésével a POK felé is 

jelezzék (a versenyfüzet végén található vagy letölthető a POK honlapjáról). 

 

 

MEGYEI FORDULÓ: 

Nevezés határidő:  2018. március 1. 

Nevezés módja: Jelentkezési lap 2. kitöltésével (a versenyfüzet végén található vagy letölthető 

a POK honlapjáról). 

Ideje: 2018. április 10. (kedd) 14.30 óra (regisztráció: 14.00 órától) 

Helye:   SÁI Kodály Zoltán Tagiskolája (Salgótarján, Mártírok út 3.) 

Az országos döntőbe szólóének, kisegyüttes és énekegyüttes kategóriában, mindkét korcsoportban a 

megyei fordulókra felkért zsűri által kiemelt legkimagaslóbb előadást bemutató 2-2-2 produkció jut 

tovább. 

Az eredménylistát a POK elektronikusan juttatja el az intézményeknek 

 

 
ORSZÁGOS DÖNTŐ:  

Időpontja:   2018. május 

Helyszíne:  Budapest 

 

 

ÜTEMTERV: 

Nevezési határidő (megyei döntőre): 2018.03.01. 

Megyei forduló időpontja: 2018.04.10. 

Nevezett iskolák tájékoztatása a megyei forduló eredményéről 

(a megyei döntőt követő két héten belül): 
2018.04.24. 

Országos döntő időpontja: 2018.05. 
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IDEGEN NYELVEK 
 

ORSZÁGOS ANGOL NYELVI VERSENY 

(7., 8. évfolyam) 

 

NÓGRÁD MEGYEI VERSENYKIÍRÁS 

2017/2018. tanév 

 

A verseny meghirdetője: Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola  

A teljes versenykiírás elérhető: http://jankayiskola.hu  

A verseny Nógrád megyei szervezője: 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

(továbbiakban: POK) 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. 

Versenyszervező: Varga Csilla pedagógiai referens 

Varga.Csilla@oh.gov.hu, Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu 

+36-32/310-574, +36-32/314-814)) 

A verseny kategóriái:  7. évfolyam, 8. évfolyam 

A POK közreműködésével szervezett fordulók: iskolai (írásbeli) 

megyei (írásbeli) 

A verseny díjai: Oklevél, könyvutalvány a megyei döntőn 1-3. helyezést elért 

versenyzők részére 

Nevezési díj:   Nincs 

 

ISKOLAI FORDULÓ: 

Nevezési határidő:  2017. október 27. 
Nevezés módja:  Jelentkezési lap 1. – létszámmal 

(versenyfüzet végén található vagy letölthető a POK honlapjáról) 

Ideje:    2017. november 28. (kedd) 14.00-15.30 óra 

Az iskolai forduló anyagát a POK elektronikusan továbbítja a jelentkező iskoláknak, ahol az 

utasításoknak megfelelően gondoskodnak a feladatlapok sokszorosításáról. (Holtverseny esetén az 

útmutató szerint kell eljárni, ha az útmutató külön nem rendelkezik, akkor a legmagasabb pontszámú 

feladatot jobban teljesítő tanuló jut tovább). 

A megyei fordulóba bejutott tanulók listáját a POK elektronikusan juttatja el az intézményeknek. 

 

MEGYEI FORDULÓ: 

Nevezési határidő:  2017. december 12. 
Nevezés módja:  A megadott ponthatárt elért tanuló feladatlapját, továbbá a kitöltött 

tanulói adatlapot az iskola igazgatójának aláírásával és az intézmény 

bélyegzőjével ellátva kell továbbítani a POK-ba (3100 Salgótarján, 

Ruhagyári út 9.) A megyei fordulóba való bejutásról a megyei ver-

senybizottság dönt. (Ezzel párhuzamosan a szülői nyilatkozattal 

kiegészített Jelentkezési lap 2. is küldjék meg a POK címére, mely a 

versenyfüzet végén található vagy letölthető a POK honlapjáról.) 

Ideje:    2018. február 27. (kedd) 14.00-15.30 óra 

Helyszíne:   Salgótarjáni Általános Iskola Székhelyintézmény 

    (Salgótarján, József Attila u. 2.) 

Az eredménylistát a POK elektronikusan juttatja el az intézményeknek. Holtverseny esetén az 

útmutató szerint kell eljárni, amennyiben az útmutató külön nem rendelkezik, akkor a legmagasabb 

pontszámú feladatot jobban teljesítő tanuló kerül előbbre a rangsorban. 

 

ORSZÁGOS DÖNTŐ: 

Ideje:    2018. május 19. (szombat) 

Helyszíne:  Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Békéscsaba 

http://jankayiskola.hu/
mailto:Varga.Csilla@oh.gov.hu
mailto:Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu
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IDEGEN NYELVEK 
 

ORSZÁGOS NÉMET NYELVI VERSENY 7-8. OSZTÁLYOSOKNAK 

(7., 8. évfolyam) 

 

NÓGRÁD MEGYEI VERSENYKIÍRÁS 

2017/2018. tanév 
 

A verseny meghirdetője: Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola (5000 Szolnok Rákóczi út 45.) 

A teljes versenykiírás elérhető: http://rakoczi-iskola.hu  

A verseny Nógrád megyei szervezője: 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

(továbbiakban: POK) 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. 

Versenyszervező: Varga Csilla pedagógiai referens 

Varga.Csilla@oh.gov.hu, Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu 

+36-32/310-574, +36-32/314-814)) 

A verseny kategóriái:  7. évfolyam 

    8. évfolyam 

A POK közreműködésével szervezett fordulók: iskolai (írásbeli) 

megyei (írásbeli) 

A verseny díjai: Oklevél, könyvutalvány a megyei döntőn 1-3. helyezést elért 

versenyzők részére 

Nevezési díj:   Nincs 
 

ISKOLAI FORDULÓ: 

Nevezési határidő:  2017. december 1. 

Nevezés módja:  Jelentkezési lap 1. – létszámmal (a versenyfüzet végén található vagy 

letölthető a POK honlapjáról) 

Ideje:    2018. január 11. (csütörtök) 14.00 óra 
Az iskolai forduló anyagát a POK elektronikusan továbbítja a jelentkező iskoláknak, ahol az utasításoknak 

megfelelően gondoskodnak a feladatlapok sokszorosításáról. (Holtverseny esetén az útmutató szerint kell eljárni, 

amennyiben az útmutató külön nem rendelkezik, akkor a legmagasabb pontszámú feladatot jobban teljesítő 

tanuló jut tovább). A megyei fordulóba bejutott tanulók listáját a POK elektronikusan juttatja el az 

intézményeknek.. 
 

MEGYEI FORDULÓ: 

Nevezési határidő:  2018. január 26. 

Nevezés módja:  A szaktanár által kijavított, az útmutatóban megadott ponthatárt elért 

feladatlapokat (amennyiben nincs ilyen az évfolyamonkénti két legjobb 

dolgozatot) a kitöltött tanulói adatlappal, nevezési lappal, valamint szülői 

nyilatkozattal együtt kell továbbítani a POK címére (3100 Salgótarján, 

Ruhagyári út 9.) A megyei fordulóba való bejutásról a megyei 

versenybizottság dönt. (Ezzel párhuzamosan a szülői nyilatkozattal 

kiegészített Jelentkezési lap 2. is küldjék meg a POK címére, mely a 

versenyfüzet végén található vagy letölthető a POK honlapjáról.) 

Ideje:  2018. március 8. (csütörtök) 14.00 óra 

Helyszíne:   Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola 

    (Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 17.) 
Az eredménylistát a POK elektronikusan juttatja el az intézményeknek. Holtverseny esetén az útmutató szerint 

kell eljárni, amennyiben az útmutató külön nem rendelkezik, akkor a legmagasabb pontszámú feladatot jobban 

teljesítő tanuló kerül előbbre a rangsorban. 
 

ORSZÁGOS DÖNTŐ: 

Ideje:    2018. május 18. 

Helyszíne:  Szolnok 

http://rakoczi-iskola.hu/
mailto:Varga.Csilla@oh.gov.hu
mailto:Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
 

SIMONYI ZSIGMOND KÁRPÁT-MEDENCEI HELYESÍRÁSI VERSENY 

(5., 6., 7., 8. évfolyam) 

 

NÓGRÁD MEGYEI VERSENYKIÍRÁS 

2017/2018. tanév 

 

A verseny meghirdetője: Magyar Nyelvtudományi Társaság (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A) 

A teljes versenykiírás elérhető: http://simonyi.mnyt.hu/ 

A verseny Nógrád megyei szervezője: 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

(továbbiakban: POK) 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. 

Versenyszervező: Varga Csilla pedagógiai referens 

Varga.Csilla@oh.gov.hu, Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu 

+36-32/310-574, +36-32/314-814)) 

Nógrád megyei versenykoordinátor: Gyetvai Tünde szaktanácsadó  +36-35/544-045 

A verseny kategóriái:  5. évfolyam, 6. évfolyam 

    7. évfolyam, 8. évfolyam 

A POK közreműködésével szervezett fordulók: iskolai (írásbeli) 

megyei (írásbeli) 

A verseny díjai: Oklevél, könyvutalvány a megyei döntőn 1-3. helyezést elért 

versenyzők részére 

Nevezési díj:   Nincs 

 

ISKOLAI FORDULÓ: 

Nevezési határidő:  2017. október 31. 

Nevezés módja:  Jelentkezési lap 1. – létszámmal 

(A versenyfüzet végén található vagy letölthető a POK honlapjáról) 

Ideje:    2017. november 22. (szerda) 14.00 óra 

Az iskolai forduló anyagát az iskolák a verseny szervezőitől a POK-on keresztül elektronikusan kapják 

meg sokszorosítás céljára. A feladatlapokat a pedagógusok helyben javítják és iskolánként és 

évfolyamonként a 2 legjobb dolgozatot (és a szülői nyilatkozattal kiegészített Jelentkezési lap 2.) küldik el 

a POK címére (3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9.). Holtverseny esetén az útmutató szerint kell eljárni, 

amennyiben az útmutató külön nem rendelkezik, akkor a legmagasabb pontszámú feladatot jobban teljesítő 

tanuló jut tovább. A döntőbe bejutott tanulók listáját a POK elektronikusan juttatja el az intézményeknek. 

 

MEGYEI FORDULÓ: 

Nevezési határidő:  2017. december 15. 
Nevezés módja:  Feladatlap megküldése, Jelentkezési lap 2. kitöltésével (a versenyfüzet 

végén található vagy letölthető a POK honlapjáról) 

Ideje:  2018. március 3. (szombat) 10.00 óra 

Helyszíne:   Salgótarjáni Általános Iskola Székhelyintézmény 

    (Salgótarján, József Attila út 2.) 

Az eredménylistát a POK elektronikusan juttatja el az intézményeknek. Holtverseny esetén az 

útmutató szerint kell eljárni, amennyiben az útmutató külön nem rendelkezik, akkor a legmagasabb 

pontszámú feladatot jobban teljesítő tanuló kerül előbbre a rangsorban. 

 

KÁRPÁT-MEDENCEI DÖNTŐ: 

Ideje:    2018. május 26. (szombat) 10.00 óra 

Helyszíne:   Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar  

(1088 Budapest, Múzeum körút 4.) 

http://simonyi.mnyt.hu/
mailto:Varga.Csilla@oh.gov.hu
mailto:Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu
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FÖLDRAJZ 
 

TELEKI PÁL KÁRPÁT-MEDENCEI FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY 

(7-8. évfolyam) 

 

NÓGRÁD MEGYEI VERSENYKIÍRÁS 

2017/2018. tanév 

 

A verseny meghirdetője: Magyar Természettudományi Társulat (továbbiakban: MTT) 

1137 Budapest, Jászai Mari tér 4/A I.em.1. 

A teljes versenykiírás elérhető: 
http://mtte.hu/hu/content/teleki-p%C3%A1l-verseny-201718 

A verseny Nógrád megyei szervezője: 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

(továbbiakban: POK) 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. 

Versenyszervező: Varga Csilla pedagógiai referens 

Varga.Csilla@oh.gov.hu, Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu 

+36-32/310-574, +36-32/314-814)) 

Nógrád megyei versenykoordinátor: Bódis Bertalan szaktanácsadó 

+36-30/627-0704 bodisberci@gmail.com  

A verseny kategóriái: 7-8. évfolyam  

A POK közreműködésével szervezett fordulók: megyei (írásbeli) 

A verseny díjai: Oklevél, könyvutalvány a megyei döntőn 1-3. helyezést elért 

versenyzők részére 

Nevezési díj:   Nincs 

 

ISKOLAI FORDULÓ: 

Nevezési határidő:  2017. december 15. 

Nevezés módja:  Jelentkezési lap 1. – létszámmal 

(A versenyfüzet végén található vagy letölthető a POK honlapjáról) 

Ideje:    2018. január 25. (csütörtök) 15.00 óra 

A döntőbe bejutott tanulók listáját a POK elektronikusan juttatja el az intézményeknek. 

 

MEGYEI FORDULÓ: 

Nevezési határidő:  2018. február 23. 
Nevezés módja:  Jelentkezési lap 2. kitöltésével (a versenyfüzet végén található vagy 

letölthető a POK honlapjáról). 

A megyei fordulóra a jelentkezés korlátozott, a megyei döntőn iskolánként (tagintézményenként) és 

évfolyamonként 4-4 tanuló vehet részt! 

Ideje:    2018. április 7. (szombat) 10:00 óra 

Helyszíne:   Ipolytarnóc Természetvédelmi Terület 

Az elméleti fordulót követően Ipolytarnóc környékén terepversenyen vesznek részt a versenyzők. 

Az eredménylistát a POK elektronikusan juttatja el az intézményeknek. Holtverseny esetén az 

útmutató szerint kell eljárni, amennyiben az útmutató külön nem rendelkezik, akkor a legmagasabb 

pontszámú feladatot jobban teljesítő tanuló kerül előbbre a rangsorban. 

 

ORSZÁGOS DÖNTŐ: 

Ideje:    2018. május 11-12-13. (péntek–szombat–vasárnap) 

Helyszíne:   Eszterházy Károly Egyetem, Eger 

mailto:Varga.Csilla@oh.gov.hu
mailto:Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu
mailto:bodisberci@gmail.com
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KÖZÉPISKOLA 
 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
 

„ÉDES ANYANYELVÜNK” NYELVHASZNÁLATI VERSENY 

(9-13. évfolyam) 

 

NÓGRÁD MEGYEI VERSENYKIÍRÁS 

2017/2018. tanév 

 

A verseny meghirdetője: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzata, Kazinczy-díj Alapítvány – Péchy Blanka emlékére 

Kuratóriuma, Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közgyűlése és az 

Anyanyelvápolók Szövetsége 

A teljes versenykiírás elérhető: http://kazinczy-alapitvany.hu/index.php?load=kiiras/2017/ea  

A verseny Nógrád megyei szervezője: 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

(továbbiakban: POK) 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. 

Versenyszervező: Varga Csilla pedagógiai referens 

Varga.Csilla@oh.gov.hu, Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu 

+36-32/310-574, +36-32/314-814)) 

Nógrád megyei versenykoordinátor: Sinkóné Szrenka Anikó szaktanácsadó 

    +36-35/300-563 

A verseny kategóriái: gimnáziumi tanulók 

szakképző iskolák (szakgimnázium, szakközépiskola) tanulói 

A POK közreműködésével szervezett fordulók: megyei (szóbeli és írásbeli) 

A verseny díjai: Oklevél, könyvutalvány a megyei döntőn 1-3. helyezést elért 

versenyzők részére 

Nevezési díj:   Nincs 

 

 

ISKOLAI FORDULÓ: 

Az iskolai fordulót az iskolák saját hatáskörben rendezik meg. 

Kérjük az iskolai fordulón részt vevő tanulók létszámát a Jelentkezési lap 1. kitöltésével a POK felé is 

jelezzék (a versenyfüzet végén található vagy letölthető a POK honlapjáról). 

 

 

MEGYEI FORDULÓ: 

Nevezési határidő:  2018. március 30. 
Nevezés módja:  Jelentkezési lap 2. – név szerint, szülői nyilatkozattal kiegészítve (A 

versenyfüzet végén található vagy letölthető a POK honlapjáról) 

Iskolánként/kategóriánként 3-3 tanuló nevezhető. 

Ideje:  2018. április 12. (csütörtök) 10.00 óra 

Helyszíne:  SSzC Szent-Györgyi Albert Gimnáziuma és Szakközépiskolája, 

Balassagyarmat (Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 50.) 

Az eredménylistát a POK elektronikusan juttatja el az intézményeknek. 

 

 

ORSZÁGOS DÖNTŐ: 

Ideje:  2018. október 19-20-21. (péntek-szombat-vasárnap) 

Helyszíne:  Sátoraljaújhely 

http://kazinczy-alapitvany.hu/index.php?load=kiiras/2017/ea
mailto:Varga.Csilla@oh.gov.hu
mailto:Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
 

„SZÉP MAGYAR BESZÉD” VERSENY 

(9-13. évfolyam) 

 

NÓGRÁD MEGYEI VERSENYKIÍRÁS 

2017/2018. tanév 

 

A verseny meghirdetője: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Kazinczy-díj Alapítvány  Péchy 

Blanka emlékére kuratóriuma 

A teljes versenykiírás elérhető: http://kazinczy-alapitvany.hu/index.php?load=kiiras/2017/szmb_koz  

A verseny Nógrád megyei szervezője: 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

(továbbiakban: POK) 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. 

Versenyszervező: Varga Csilla pedagógiai referens 

Varga.Csilla@oh.gov.hu, Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu 

+36-32/310-574, +36-32/314-814)) 

Nógrád megyei versenykoordinátor: Lékóné Lantos Zsuzsanna szaktanácsadó 

+36-32/410-414 

A verseny kategóriái:  gimnáziumok tanulói 

szakképző iskolák tanulói 

A POK közreműködésével szervezett fordulók: megyei (szóbeli) 

A verseny díjai: Oklevél, könyvutalvány a megyei döntőn 1-3. helyezést elért 

versenyzők részére 

Nevezési díj:   Nincs 

 

 

ISKOLAI FORDULÓ: 

Az iskolai fordulót az iskolák saját hatáskörben rendezik meg. 

Kérjük az iskolai fordulón részt vevő tanulók létszámát a Jelentkezési lap 1. kitöltésével a POK felé is 

jelezzék (a versenyfüzet végén található vagy letölthető a POK honlapjáról). 

 

 

MEGYEI FORDULÓ: 

Nevezési határidő:  2018. január 15. 
Nevezés módja:  Jelentkezési lap 2. kitöltésével (a versenyfüzet végén található vagy 

letölthető a POK honlapjáról). 

Iskolánként/kategóriánként 2-2 tanuló nevezhető. Csak azok jelentkezését várjuk, akik még nem 

nyerték el a Kazinczy-érmet. 

Ideje:  2018. március 1. (csütörtök) 14.00 óra 

Helyszíne:  Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium (Salgótarján, Kissomlyó u. 1) 

Az eredménylistát a POK elektronikusan juttatja el az intézményeknek.  

 

 

ORSZÁGOS DÖNTŐ: 

Ideje:    2018. április 20-21-22. (péntek-szombat-vasárnap) 

Helyszíne:  Győr 

http://kazinczy-alapitvany.hu/index.php?load=kiiras/2017/szmb_koz
mailto:Varga.Csilla@oh.gov.hu
mailto:Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu
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KÉMIA 
 

IRINYI JÁNOS ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI KÉMIAVERSENY 

(9., 10. évfolyam) 

 

NÓGRÁD MEGYEI VERSENYKIÍRÁS 

2017/2018. tanév 
 

A verseny meghirdetője: Magyar Kémikusok Egyesülete Kémiatanári Szakosztálya, 

    Szegedi Tudományegyetem 

A teljes versenykiírás elérhető: http://www.irinyiverseny.mke.org.hu/ 

A verseny Nógrád megyei szervezője: 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

(továbbiakban: POK) 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. 

Versenyszervező: Varga Csilla pedagógiai referens 

Varga.Csilla@oh.gov.hu, Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu 

+36-32/310-574, +36-32/314-814)) 

Nógrád megyei versenykoordinátor: Herczegné Varga Ilona szaktanácsadó 

    +36-32/460-791 

A verseny kategóriái:  I. kategória: 9. évfolyam tanulói 

II. kategória: 10. évfolyam tanulói 

III. kategória: 9. és 10. évfolyam olyan szakközépiskolai vagy 

szakiskolai tanulói, akik 1 vagy 2 évig tanulják a kémiát 

A POK közreműködésével szervezett fordulók: iskolai (írásbeli) 

megyei (írásbeli, laboratóriumi gyakorlat) 

A verseny díjai: Oklevél, könyvutalvány a megyei döntőn 1-3. helyezést elért 

versenyzők részére 

Nevezési díj:   Nincs 

 

ISKOLAI FORDULÓ: 

Nevezési határidő:  2017. december 15. 

Nevezés módja:  Jelentkezési lap 2. kitöltésével, megadva a hátrányos helyzetű tanulók 

számát is (a versenyfüzet végén található vagy letölthető a POK 

honlapjáról) 

Az első forduló feladatlapjait a POK elektronikusan juttatja el a nevezett iskoláknak. 

Ideje:    2018. február 1. (csütörtök) 14.00-16.00 óra 

Holtverseny esetén az útmutató szerint kell eljárni, amennyiben az útmutató külön nem rendelkezik, 

akkor a legmagasabb pontszámú feladatot jobban teljesítő tanuló jut tovább. 

A megyei fordulóba bejutott tanulók listáját a POK elektronikusan juttatja el az intézményeknek. 
 

MEGYEI FORDULÓ: 

Nevezési határidő:  2018. február 9. 
Nevezés módja:  Jelentkezési lap 2. kitöltésével (a versenyfüzet végén található vagy 

letölthető a POK honlapjáról.) 
A szaktanári javítás után az iskolák igazgatói felterjesztik a megadott 

pontszám feletti dolgozatokat a POK-ba (3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9.) 

Kérjük, ezzel párhuzamosan kitölteni a jelentkezési lapot (név szerint) és a 

szülői nyilatkozatot is. 

Ideje:  2018. március 8. (csütörtök) 9.00-14.00 óra 
Helyszíne:  Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium (Salgótarján, Kissomlyó út 1) 

Az eredménylistát a POK elektronikusan juttatja el az intézményeknek. 
 

ORSZÁGOS DÖNTŐ: 

Ideje:    2018. április 13-14-15. (péntek-szombat-vasárnap) 

Helyszíne: Szegedi Tudományegyetem 

http://www.irinyiverseny.mke.org.hu/
mailto:Varga.Csilla@oh.gov.hu
mailto:Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu
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BIOLÓGIA 
 

KITAIBEL PÁL KÖZÉPISKOLAI BIOLÓGIAI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI 

TANULMÁNYI VERSENY 

(9., 10. évfolyam) 

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Hoczek László 2017 augusztusában visszavonult a Kitaibel Pál verseny 

szervezőbizottságából. A verseny folytonosságának biztosításához szükséges szervezői és lebonyolítói háttér 

felépítése időt igényel, ezért az iskolák és a versenyzők számára megnyugtató módon a versenyt a 2017/2018-as 

tanévben nem tudjuk meghirdetni. A verseny országos döntőjének megrendezését a Széchenyi István Egyetem 

mosonmagyaróvári kara a jövőben továbbra is vállalja. Ugyanakkor, az iskolai, és megyei/fővárosi fordulók 

lebonyolításához a versenybizottság keresi azt a szakmai tapasztalatokkal rendelkező teamet, amely a 

szervezőmunkát eredményesen tudja megvalósítani.    Forrás: www.kitaibelverseny.hu 
 
 

FIZIKA 
 

MIKOLA SÁNDOR ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ FIZIKA VERSENY 

(9., 10. évfolyam) 

 

NÓGRÁD MEGYEI VERSENYKIÍRÁS 

2017/2018. tanév 
 

A verseny meghirdetője: Leőweyért Alapítvány (7621 Pécs, Szent István tér 8-10.) 

A teljes versenykiírás elérhető: http://www.leoweypecs.hu/mikola/kiiras.html  

A verseny Nógrád megyei szervezője:  

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ (továbbiakban: 

POK) 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. 

Versenyszervező: Varga Csilla pedagógiai referens  

Varga.Csilla@oh.gov.hu, Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu 

+36-32/310-574, +36-32/314-814 

A verseny kategóriái:  I. kategória: gimnázium 9. évfolyam 

II. kategória: gimnázium 10. évfolyam 

III. kategória: szakgimnázium 10. évfolyam 

A POK közreműködésével szervezett fordulók: megyei (írásbeli) 

A verseny díjai: Oklevél, könyvutalvány a megyei döntőn 1-3. helyezést elért versenyzők 

részére 

Nevezési díj:   Nincs 
 

ISKOLAI FORDULÓ: 

Nevezési határidő:  2018. január 10. (a verseny pécsi honlapján) 

Nevezés módja: http://www.leoweypecs.hu/mikola/default.html  

Az első forduló feladatlapjait az Alapítvány küldi meg az érintett iskolák központi a-mail címére 2018. február 13-án 

10.00 óráig, a megoldásokat február 14-én 10.00 óráig (letölthető lesz a verseny honlapjáról is.) 

Ideje:    2018. február 13. (kedd) 14.00-17.00 óra 
 

MEGYEI FORDULÓ: 

Nevezési határidő:  2018. február 24. (a verseny pécsi honlapján) 

Nevezés módja: A második fordulóra az a diák nevezhető, aki az első forduló feladatlapját 

legalább 50%-os eredménnyel teljesítette. 

Ideje:    2018. március 20. (kedd) 14.00-17.00 óra 

Helyszíne:  Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium (Salgótarján, Kissomlyó u. 1) 

A második forduló eredményét az országos szervező honlapjain teszi közzé 2018. április 15-ig: 
 

ORSZÁGOS DÖNTŐ: 

Ideje:    2018. május 6-7-8. 

Helyszíne: I. és III. kategória: Gyöngyös II. kategória: Pécs 

http://www.kitaibelverseny.hu/
http://www.leoweypecs.hu/mikola/kiiras.html
mailto:Varga.Csilla@oh.gov.hu
mailto:Varga.Csilla@oh.gov.hu
http://www.leoweypecs.hu/mikola/default.html
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MŰVÉSZETEK 
 

NÓGRÁD MEGYEI KÖZÉPISKOLAI RAJZVERSENY 

(9-10. évfolyam és 11-13. évfolyam) 

 

AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT 

NÓGRÁD MEGYEI KÖZÉPISKOLAI RAJZVERSENY 

VERSENYKIÍRÁSA 

2017/2018. tanév 

 

A verseny pedagógiai célja: A művészeti nevelés erősítése, bővebb ismeretek szerzése a rajz és 

vizuális kultúra területéről. A Nógrád megyei középiskolai rajzverseny az elmúlt évek rendje szerint 

szerveződik. Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megye összefogásának köszönhetően a megyei 

versenyek díjazottjai ismét összemérhetik tehetségüket, tudásukat regionális versenyen is. 

 

A verseny kategóriái: 9-10. évfolyam / Tanulmányrajz, Témakibontás 

11-13. évfolyam / Tanulmányrajz, Témakibontás 

A verseny jellege, részei: megyei fordulón: helyszíni alkotás 

A verseny fordulói:  megyei 

A verseny díjai:  Oklevél, könyvutalvány a megyei döntőn 1-3 helyezést elért 

versenyzők részére 

A versenyszervező neve, címe, elérhetősége: 
Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

(továbbiakban: POK) 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. 

Versenyszervező: Varga Csilla pedagógiai referens 

Varga.Csilla@oh.gov.hu, Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu 

+36-32/310-574, +36-32/314-814)) 

Versenykoordinátor:  Keléné Szabó Ágnes szaktanácsadó +36-70/420-0040 

  keleszabo@gmail.com  

A megyei döntőn résztvevő tanulók maximális létszáma: 60 fő 

Nevezési díj:   Nincs 

 

MEGYEI FORDULÓ: 

A versenyen Nógrád megye középiskolásai (az alapfokú művészeti iskolákban rajzot tanuló 

középiskolások is) indulhatnak. 

Nevezési határidő:  2017. október 27. 

Nevezés módja:  Jelentkezési lap 2. – név szerint, szülői nyilatkozattal kiegészítve (a 

versenyfüzet végén található vagy letölthető a POK honlapjáról) 

Kategóriák:   1. Tanulmányrajz (fekete-fehérben) 

    9-10. évfolyam 

     Csendélet rajza (szögletes és organikus formák drapériával) 

     Méret: A/3 

Eszköz: grafit, szén, kréta. 

    11-13. évfolyam 

Figura enteriőrben. 

     Méret: A/3 vagy A/2 

Eszköz: grafit, szén, kréta. 

    2. Témakibontás (fekete-fehérben). 

    Mindkét korcsoportban a helyszínen ismertetett téma alapján. 

     Méret: A/4 

Eszköz: grafit, toll, tus 

mailto:Varga.Csilla@oh.gov.hu
mailto:Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu
mailto:keleszabo@gmail.com
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A megyei forduló ideje:  2017. november 7. (kedd) 9.00-15.00 óra 

Helyszíne:    Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium (Salgótarján, Arany J. út 

12.) 

A verseny 1 fordulós, iskolánként, kategóriánként, korcsoportonként maximum 3-3 tanuló nevezése 

lehetséges.  

Az eredménylistát a POK elektronikusan juttatja el az intézményeknek. 

 

 

ÜTEMTERV: 

Nevezési határidő (megyei döntőre): 2017.10.27. 

Megyei forduló időpontja: 2017.11.07. 

Nevezett iskolák tájékoztatása a megyei forduló eredményéről 2017.11.21. 



31 

 

MATEMATIKA 
 

NÓGRÁD MEGYEI PEÁK ISTVÁN MATEMATIKAVERSENY 

(9., 10., 11., 12. (13.) évfolyam) 

 

AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT 

NÓGRÁD MEGYEI PEÁK ISTVÁN MATEMATIKAVERSENY 

VERSENYKIÍRÁSA 

2017/2018. tanév 

 

A verseny pedagógiai célja: A verseny célja a matematikai tehetségek felismerése, folyamatos 

gondozása, valamint a verseny a matematika érettségihez, a sikeres 

felsőoktatási felvételihez is segítséget kíván nyújtani. 

A verseny kategóriái: 9. évfolyam (A nyelvi előkészítős évfolyam a 9. évfolyammal egy 

kategóriában versenyzik.) 

10. évfolyam 

    11. évfolyam 

    12. évfolyam (13. évfolyam) 

A verseny jellege, részei: írásbeli 

A verseny fordulói:  iskolai, megyei 

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasználható irodalom: 
Kerettantervnek megfelelő követelmény (emelt szint is) 

A fordulók feladatainak rövid ismertetése: gondolkodási módszerek, halmazok, logika, 

kombinatorika, gráfok, aritmetika, algebra, számelmélet, függvények, geometria, koordinátageometria, 

trigonometria, valószínűségszámítás, statisztika 

A verseny díjai:  Oklevél, könyvutalvány a megyei döntőn 1-3. helyezést elért 

versenyzők részére 

A versenyszervező neve, címe, elérhetősége: 
Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

(továbbiakban: POK) 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. 

Versenyszervező: Varga Csilla pedagógiai referens 

Varga.Csilla@oh.gov.hu, Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu 

+36-32/310-574, +36-32/314-814)) 

Versenykoordinátor:  Herczegné Kaszás Judit szaktanácsadó  

  +36-32/411-104 

A megyei döntőn résztvevő tanulók maximális létszáma: 100 fő 

Nevezési díj:   Nincs 

 

 

ISKOLAI FORDULÓ: 

Nevezési határidő:  2018. január 5. 
Nevezés módja: Jelentkezési lap 1. – létszámmal 

(A versenyfüzet végén található vagy letölthető a POK honlapjáról.) 

Ideje:    2018. január 30. (kedd) 14.30-16.30 óra 

Megoldási idő: 120 perc. 

A tanulók az iskolai fordulón a POK által megbízott versenybizottság által összeállított feladatsort 

oldanak meg. Az öt feladatból álló első fordulót az intézmények bonyolítják le, a feladatok 

megoldásához íróeszközön, zsebszámológépen és függvénytáblázaton kívül más segédeszköz nem 

használható. (Mobiltelefonon levő számológép nem használható!). A dolgozatok megírásánál az 

utasításnak megfelelően kell eljárni. A feladatlap felbontásánál valamennyi versenyzőnek jelen kell 

lennie. A csoporthoz később csatlakozni nem lehet. A dolgozatokat a szaktanárok javítják ki a 

versenybizottság által kiadott javítókulcs alapján. 

mailto:Varga.Csilla@oh.gov.hu
mailto:Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu
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A kijavított dolgozatok közül azok amelyek a javítókulcsban megadott pontszámot elérték, 

évfolyamonkénti bontásban (mellékelve a szülői nyilatkozattal kiegészítette jelentkezési lapot is). 

2018. február 19-ig kérjük eljuttatni a POK címére (3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9.). (Amennyiben 

nincs olyan tanuló, aki elérte a továbbküldéshez szükséges pontszámot, abban az esetben iskolánként a 

két legjobb eredményt elért tanuló dolgozatát kérjük továbbküldeni.) A továbbjutásról a 

versenybizottság dönt. A dolgozatokhoz kérjük, csatolják a tanulók névsorát (évfolyamonkénti 

bontásban). 

A döntőbe bejutott tanulók listáját a POK elektronikusan juttatja el az intézményeknek. 

 

 

MEGYEI DÖNTŐ: 

Nevezési határidő:  2018. február 19. 
Nevezés módja: Jelentkezési lap 2. kitöltésével (a versenyfüzet végén található vagy 

letölthető a POK honlapjáról) 

Ideje:    2018. március 27. (kedd) 14.00 óra 

Helyszíne:   Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium (Salgótarján, Arany J. út 12.) 

SSzC Szent-Györgyi Albert Gimnáziuma és Szakközépiskolája, 

Balassagyarmat (Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 50.) 

Megoldási idő: 180 perc. Íróeszköz: kék színű golyóstoll 

A tanulók a döntőn a POK részéről megbízott versenybizottság által összeállított feladatsort oldanak 

meg. A feladatok megoldásához íróeszközön, zsebszámológépen és függvénytáblázaton kívül más 

segédeszköz nem használható. (Mobiltelefonon levő számológép nem használható). 

Az eredménylistát a POK elektronikusan juttatja el az intézményeknek. Holtverseny esetén a 

legmagasabb pontszámú feladatot jobban teljesítő tanuló kerül előbbre a rangsorban. 

 

 

ÜTEMTERV: 

Nevezési határidő 1. (iskolai fordulóra): 2018.01.05. 

Feladatlapok kiküldése a nevezett iskoláknak 

(elektronikusan): 
2018.01.29. 

Iskolai forduló időpontja: 2018.01.30. 

Megoldókulcs kiküldése a nevezett iskoláknak (versenyt 

követően) (elektronikusan): 
2018.01.30. 

Nevezési határidő 2. (megyei döntőre): 2018.02.19. 

Megyei forduló időpontja: 2018.03.27. 

Nevezett iskolák tájékoztatása a megyei forduló eredményéről 2018.04.10. 
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TÖRTÉNELEM 
 

SAVARIA ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANULMÁNYI VERSENY 

(9., 10. évfolyam) 

 

NÓGRÁD MEGYEI VERSENYKIÍRÁS 

2017/2018. tanév 

A verseny meghirdetője: Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató 

és Kutató Központ (Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.) 

A teljes versenykiírás elérhető: https://www.srpszkk.hu/szakmai-szolgaltatasok/tanulmanyi-

versenyek/savaria-tortenelem-verseny/versenykiiras-a-2017-2018tanevre 

A verseny Nógrád megyei szervezője: 
Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ (továbbiakban: 

POK) 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. 

Versenyszervező: Varga Csilla pedagógiai referens 

Varga.Csilla@oh.gov.hu, Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu 

+36-32/310-574, +36-32/314-814)) 

http://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/salgotarjan/  

A verseny kategóriái: 

I. kategória: 9. évfolyamos tanulók és a nyelvi előkészítő évfolyamok tanulói ideértve azokat is, 

akik ebben a tanévben a 9. évfolyam anyagát tanulják. 

II. kategória: 10. évfolyamos tanulók ideértve a nyelvi előkészítő évfolyamok tanulóit is, akik 

ebben a tanévben a 10. évfolyam tananyagát tanulják. 

A POK közreműködésével szervezett fordulók: iskolai (írásbeli) 

megyei (írásbeli) 

A verseny díjai: Oklevél, könyvutalvány a megyei döntőn 1-3. helyezést elért 

versenyzők részére 

Nevezési díj:   Nincs 
 

ISKOLAI FORDULÓ: 

Nevezési határidő:  2017. november 10. 

Nevezés módja:  Jelentkezési lap 1. – létszámmal (a versenyfüzet végén található vagy 

letölthető a POK honlapjáról) 

Ideje:    2018. január 11. (csütörtök) 14.00-16.00 óra 
A forduló anyagát a POK elektronikusan juttatja el a nevezett iskolákhoz. Az iskolák a feladatlapot a 

tanulólétszámnak megfelelően sokszorosítják. A forduló feladatlapját a hozzá tartozó útmutató alapján a 

szaktanár értékeli (az útmutató a versenyt követően az országos szervező honlapjáról is letölthető). Holtverseny 

esetén az útmutató szerint kell eljárni, ha az útmutató külön nem rendelkezik, akkor a legmagasabb pontszámú 

feladatot jobban teljesítő tanuló jut tovább). 

A döntőbe bejutott tanulók listáját a POK elektronikusan juttatja el az intézményeknek. 
 

MEGYEI FORDULÓ: 

Nevezési határidő:  2018. január 19. 

Nevezés módja:  A legalább 70%-os eredményt elérő, ha ilyen nincs, akkor a két legjobb 

eredményt elérő tanuló dolgozatát kell felterjeszteni a POK címére (3100 

Salgótarján, Ruhagyári út 9.), a Jelentkezési lap 2. kitöltésével (a 

versenyfüzet végén található vagy letölthető a POK honlapjáról.) 

Ideje:  2018. február 8. (csütörtök) 14.00-16.00 óra 
Helyszíne:   Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium (Salgótarján, Arany J. út 12.) 

Az eredménylistát a POK elektronikusan juttatja el az intézményeknek. Holtverseny esetén az útmutató 

szerint kell eljárni, amennyiben az útmutató külön nem rendelkezik, akkor a legmagasabb pontszámú feladatot 

jobban teljesítő tanuló kerül előbbre a rangsorban. 
 

ORSZÁGOS DÖNTŐ: 
Ideje:    2018. április 20-21. (péntek-szombat) 

Helyszíne:   a bejutott tanulókat az országos szervező közvetlenül értesíti. 

https://www.srpszkk.hu/szakmai-szolgaltatasok/tanulmanyi-versenyek/savaria-tortenelem-verseny/versenykiiras-a-2017-2018tanevre
https://www.srpszkk.hu/szakmai-szolgaltatasok/tanulmanyi-versenyek/savaria-tortenelem-verseny/versenykiiras-a-2017-2018tanevre
mailto:Varga.Csilla@oh.gov.hu
mailto:Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu
http://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/salgotarjan/
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Beküldendő a határidő pontos betartásával: 

Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu  

 

A nevezési lapokat kategóriánként külön-külön kérjük kitölteni! 
 

 

JELENTKEZÉSI LAP 1. 

 

AZ OKTATÁSI HIVATAL 

SALGÓTARJÁNI PEDAGÓGIAI OKTATÁSI KÖZPONTJA 

ÁLTAL SZERVEZETT TANULMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI VERSENYEK 

ISKOLAI FORDULÓIRA 

 

2017/2018. TANÉV 

 

A versenyzőt nevező iskola 

Neve: 

Címe: 

Telefonszáma: E-mail címe: 

 

A verseny elnevezése: Kategóriája:  

Forduló:               iskolai 

Benevezett tanulók létszáma: Évfolyama: 
Felkészítő tanár neve, 

e-mail címe: 

   

   

   

   

 

 

Kelt: 
 

PH 

 

 

 

 

         igazgató 

mailto:Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu
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Beküldendő a határidő pontos betartásával: 

Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu  

A jelentkezési lapokat tanulónként kérjük kitölteni! 
 

JELENTKEZÉSI LAP 2. 
 

AZ OKTATÁSI HIVATAL SALGÓTARJÁNI PEDAGÓGIAI OKTATÁSI KÖZPONTJA 

ÁLTAL SZERVEZETT TANULMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI VERSENYEK 

MEGYEI, TERÜLETI FORDULÓIRA 

2017/2018. TANÉV 
 

A versenyzőt nevező iskola 

Neve: 

Címe: 

Telefonszáma: E-mail címe: 

Versenyfelelős, kapcsolattartó neve:  
 

A verseny elnevezése: Kategóriája:  

Forduló (kérjük aláhúzni):               megyei               területi 

Benevezett tanuló neve: Évfolyama: 
Felkészítő tanárának neve 

e-mail címe: 

   

Igazolom, hogy a tanuló a kiírt versenyfeltételeknek megfelel. 
Melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat 
 

Kelt:       PH 
 

 

         igazgató 
 

 

 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 
 

Alulírott, ___________________________________________________________________________ 

(anyja leánykori neve: ________________________________________________________________, 

lakcíme: ___________________________________________________________________________) 

kijelentem, hogy az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat megismertem és elfogadom, egyúttal  

gyermekem/személyem 

__________________________________________________________________ (gyermek neve)1  

személyes adatainak (képmásról készült felvétel), versenyeredményeinek – az Adatkezelési Tájékoztatóban 

foglaltaknak megfelelő – kezeléséhez 
 

□  hozzájárulok, 

□  nem járulok hozzá. 
 

(Kérjük, hogy a megfelelő választ x-szel jelölje.) 

A versenykiírás előírásait elfogadom, a versenybizottság szakmai döntéseit tudomásul veszem. 
 

Tudomással bírok arról továbbá, hogy a saját vagy képviseltem személyes adatai kezeléséről bármikor kérhetek 

tájékoztatást az Oktatási Hivatal elérhetőségein, kérhetem továbbá saját vagy képviseltem személyes adatainak 

törlését és helyesbítését, illetve tiltakozhatok a személyes adatok kezelése ellen az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 14-19. §, valamint 

21. § alapján. Érintetti jogaim megsértése esetén bírósághoz fordulhatok az Infotv. 22. § alapján, illetve 

kezdeményezhetem a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Infotv. 52. § szerinti vizsgálatát.  
 

Kelt: 

________________________________________ 

törvényes képviselő2 vagy16. életévét betöltött kiskorú aláírása 

                                                           
1 Az Infotv. 6. § (3) bekezdése alapján a 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes 

képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. A 16. életévét betöltött kiskorú ezt a mezőt nem tölti ki. 
2 Különélő szülők esetében elegendő, ha a gyermek felügyeletét ellátó szülő írja alá. Ha a felügyeleti jogot a különélő szülők közösen gyakorolják, 

abban az esetben mindkét szülőnek alá kell írnia a nyilatkozatot. (Polgári Törvénykönyv 4:164-166. §, 4:173-177.§) 
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