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Fogalomtár 
Az alábbi táblázat tartalmazza az Óvodai és Iskolai Dohányzás Megelőzési Program keretei 

között kölcsönözhető eszközök, a résztvevő szervezetek és a kölcsönzési folyamat során 

felmerülő fogalmakat, azok leírását és rövidítését. 

Rövidítés Név Leírás 

ÁI Általános Iskola  

DF Dohányzás Fókuszpont  

DB A dohányzás káros hatásait 
demonstráló bábu 

Szétszedett állapotban a szállítására alkalmas 
dobozban. 

EFI Egészségfejlesztési Iroda  

HÉSZ Hordozható Érintőképernyős 
Számítógép 

 

IG Igénylő Óvodák, akik HÉSZ-t, Iskolák akik HÉSZT, és 
DB-t igényelnek 

IDMP Iskolai Dohányzás Megelőzési 
Program 

 

KNF Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály 

 

KÖ Kölcsönző Dohányzás Megelőzési Eszközöket Kölcsönző 
Kormányhivatalok és Egészségfejlesztési 
Irodák, Országos Korányi Pulmonológiai 
Intézet. A konkrét Kölcsönzők száma nőhet, 
illetve változhat, ezt a DF mint admin tudja 
változtatni a rendszerben. 

MPTSH Megelőzési Programok 
Terjesztését (Kölcsönzőkkel, 
Óvodákkal, Iskolákkal 
Kapcsolattartást) Segítő Honlap 
(megelozes.cikiacigi.hu) 

 

MR Megrendelő Óvodák, akik ÓDMP PD-t és ÓDMP GYCS-t 
megrendelnek 

NR Naptár Az MPTSH-ba belépve látható az Óvodák, az 
Iskolák és a Kölcsönzők számára. Igénylő 
jelölni tudja az időtartamot, amikor szüksége 
van az adott sorszámú eszközre ez maximum 
10 naptári nap, Kölcsönző erről e-mailben 
értesítést kap a rendszerből a megadott e-
mailre, Kölcsönző belépve a rendszerbe 
megerősíti az igénylést az adott időszakra, 
erről a rendszer automatikusan e-mailt küld 
Igénylőnek. Kölcsönző is tud foglalást jelezni a 
naptárban, amikor saját célra szeretné 
használni a HÉSZ/DB-t. 

NNS Nemzeti Népegészségügyi 
Stratégiával összefüggő fejezeti 
kezelésű előirányzat 
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OKPI Országos Korányi Pulmonológiai 
Intézet 

 

ÓV Óvoda Igénylő, vagy megrendelő 

ÓDMP Óvodai Dohányzás Megelőzési 
Program 

 

ÓDMP 
GYCS 

Óvodai Dohányzás Megelőzési 
Program, Gyermekcsomag 

 

ÓDMP PD Óvodai Dohányzás Megelőzési 
Program, Programdoboz 

 

TP Térkép A Kölcsönzők elhelyezkedését egy 
Magyarország térképen megjelenítve és egy 
településnév listában feltüntetve segíti az 
Igénylőknek a legközelebbi Kölcsönző 
kiválasztását. 10Km-es 20Km-es és 50Km-es 
körben szűrhető módon. 
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Kölcsönzési főoldal 
A kölcsönzési főoldal a https://megelozes.cikiacigi.hu/ linken keresztül érhető el, ahol 

Intézményként (óvoda/iskola) vagy Kölcsönzőként (Kormányhivatal/EFI) van lehetőség 

belépni. Belépés után ezen az oldalon van lehetőség a kölcsönzéshez kapcsolódó funkciók 

elérésére. 

Intézményi belépés 
Az oldalra Intézményként (Iskola/Óvoda) történő belépéshez a https://megelozes.cikiacigi.hu/ 
oldalon a ’BELÉPÉS INTÉZMÉNYKÉNT’ gombra kell kattintani (1. ábra). 

 

1. ábra - A megelozes.cikiacigi.hu főoldala a belépési lehetőségekkel 

A https://megelozes.cikiacigi.hu/ oldalra lépve, az oldalra történő belépéshez a következő oldalon meg 
kell adnunk az intézményünk OM azonosítószámát és a jelszavunkat (2. ábra).Új belépés esetén, 
amennyiben még nem használták korábban az oldalt, belépési jelszót kell igényelni, amelyet a "Belépés 
intézményként" részre való kattintás után lehet megtenni az "Új jelszó igénylése" gombra kattintva (3. 
ábra) az intézmény OM azonosítójának megadása után. Ezt követően a rendszer automatikusan küld 

https://megelozes.cikiacigi.hu/
https://megelozes.cikiacigi.hu/
https://megelozes.cikiacigi.hu/
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egy visszajelző e-mailt egy ideiglenes jelszóval együtt, amelyet az első belépés után meg lehet 
változtatni. Lényeges, hogy ez az automatikus e-mail arra az e-mail címre érkezik, amely az Oktatási 
Hivatal KIR adatbázisában szerepel az Önök intézménye által megadva, tehát valószínűleg az intézmény 
központi, hivatalos e-mail címére. 

 

2. ábra - Bejelentkezési felület intézmények (iskolák, óvodák) számára 

Ha szeretnénk, hogy a rendszer emlékezzen ránk és ne kelljen a következő alkalommal 
ugyanazon gépnél újra bejelentkeznünk, kapcsoljuk be az ’Emlékezzen rám’ jelölőnégyzetet. 
A Belépés gombra kattintva tudunk belépni az oldalra. 

Ha esetleg elfelejtettük a jelszavunkat, akkor az ’Új jelszó igénylése’ kifejezésre kattintva (a 
fehér „Belépés” gomb alatt) tudunk új jelszót igényelni. A megnyíló oldalon (3. ábra) csak az 
intézményünk OM azonosítóját kell megadnunk és az ’Új jelszó igénylése’ gombra kattintva 
kezdeményezhetjük a jelszó cserét. Erről emailt fog kapni az intézmény a honlap rendszerében 
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rögzített email címre, ami az intézmény – Oktatási Hivatal Köznevelési Információs 
Rendszerének (KIR) adatbázisában1 is szereplő – hivatalos email címe. 

 

3. ábra - Új jelszó igénylése 

Az intézményként történő belépés után az alábbi oldalra (4. ábra) jutunk, ahol ki kell 
választanunk, hogy óvodaként, vagy iskolaként kívánunk belépni. 

 
1 Az adatbázis elérhetősége: https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso 

https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso
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4. ábra - Intézményi belépés előválasztó képernyő 

Ha iskolaként szeretnénk belépni, a ’BELÉPÉS MINT ISKOLA’ dobozban lévő, ha pedig 

óvodaként, akkor a ’BELÉPÉS MINT ÓVODA’ dobozban lévő ’Belépés’ gombra kell kattintani. 

Ezzel tudunk belépni az oldal funkcionális részére, ahonnan a választott intézmény típusnak 

megfelelő funkciók elérhetőek. 
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Iskolai belépés 

 

5. ábra - Iskolai belépés utáni kezdőképernyő 

Az oldal (https://megelozes.cikiacigi.hu/fooldal) funkciói szempontjából itt 4 fontos egységet 

találunk (5. ábra): 

• Felső információs sáv: Itt látható, milyen minőségben vagyunk belépve, illetve látható 

a bejelentkezett felhasználó neve, valamint a Kilépés link. 

• Felső menü sáv: Innen érhetőek el az oldal legfontosabb funkciói. Ezen kívül itt 

található egy Főoldal menüpont, erre kattintva minden esetben visszajutunk a 

bejelentkezés utáni kezdő oldalra. A menüpontok neve melletti számok a menühöz 

tartozó almenük számát mutatják. 

• Ajánlott oldalak: ez a szekció linkeket tartalmaz további ajánlott oldalakra. 

• Lábléc menü: Itt található az Adatvédelmi tájékoztató, az Oldaltérkép és a Kapcsolat 

menü. 

Az alábbiakban részletesen ismertetjük az oldal funkcióit a főoldal menüstruktúrája alapján 

Felső információs sáv 

Felhasználó típus 

Az információs sáv bal szélén látható, hogy milyen „minőségben” vagyunk belépve, iskolai 

belépésnél például a „Belépve mint: Iskola” szöveg jelzi, hogy iskolaként léptünk be. 

Felhasználó neve 

Az információs sáv második eleme mutatja a felhasználó nevünket. A felhasználó névre 

kattintva a https://megelozes.cikiacigi.hu/intezmeny-adatai oldalra jutunk, ahol 

megnézhetjük a rendszerben rögzített adatainkat (6. ábra). 

https://megelozes.cikiacigi.hu/fooldal
https://megelozes.cikiacigi.hu/intezmeny-adatai
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6. ábra - Iskola adatainak a megtekintése  

Az iskola adatai Alapadatok, Cím és Egyéb elérhetőségek csoportosításban mutatja az 

intézmény adatait. Szükség esetén a fenti adatokat módosíthatjuk is, ehhez az adatok feletti 

szürke sáv ’Szerkesztés’ linkjére kell kattintanunk. 

A megjelenő űrlapon tudjuk módosítani az adatokat. A piros csillaggal jelölt mezők kitöltése 

kötelező. A módosítások mentéséhez az űrlap alján lévő, ’Változtat’ gombra kell kattintunk (7. 

ábra). 
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7. ábra - Iskola adatainak a szerkesztése 

Kilépés 

Az információs sáv jobb oldalán található a Kilépés link az oldalról történő kijelentkezéshez. 

Felső menü sáv 

Főoldal 

A bejelentkezés után látható induló/köszöntő oldal (https://megelozes.cikiacigi.hu/fooldal). 

Az oldal bármely aloldalára elnavigálva a Főoldal menüre kattintva visszajutunk a nyitó oldalra. 

https://megelozes.cikiacigi.hu/fooldal
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Letöltések 

A Letöltések menüpont alatt találhatóak különböző segédletek és információs anyagok, 

amelyeket az intézmény letölthet és felhasználhat. A jelen dokumentum készítésének 

idejében 5 letölthető anyag érhető el a felületen keresztül az iskolák számára: 

• Interaktív előadás 3-5 és 6-8. osztályok részére: 107 részből álló kivetíthető, flash 

alapú, erős figyelem- felkeltő erejének köszönhetően segíti az ismeretanyag rögzítését, 

elsajátítását (pl. filmrészletek, idézetek, animációk stb.); 

• Szöveges segédlet 3-5 évfolyamok részére: tartalmazza az interaktív előadás teljes 

anyagának feldolgozását segítő rövid, szöveges magyarázatokat; 

• Szöveges segédlet 6-8 évfolyamok részére: tartalmazza az interaktív előadás teljes 

anyagának feldolgozását segítő rövid, szöveges magyarázatokat; 

• Tanári kézikönyv 3-5 és 6-8 évfolyamok részére: a pedagógusoknak ad útmutatást, 

tanácsokat a foglalkozások megtartásához; 

• Játék szoftver 5-10 éves korú gyermekek részére 

Mindegyik letölthető anyag esetében a fenti menüpontokra kattintva megjelenő oldalon 

olvasható egy részletes leírás az adott letölthető anyag tartalmáról. Maga a letölthető 

dokumentum az oldal alján a LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK szekció alatti linken (8. ábra). 

 

8. ábra - Letölthető anyagok elérése 

Kérdőívek 

A Kérdőívek menüpont alatt találhatóak azok a kérdőívek, amelyek segítenek az oldal 

üzemeltetője számára felmérni a programmal kapcsolatos tapasztalatokat, illetve lehetőséget 

adni az észrevételek megosztásához (9. ábra). 

Jelen dokumentum készítésének idejében két kérdőív érhető el a tanárok számára, illetve két 

kérdőív link készítése lehetséges a diákok számára. 

Tanári kérdőív 

https://megelozes.cikiacigi.hu/questionnaire/tanari-kerdoiv  

https://megelozes.cikiacigi.hu/page/interaktiv-eloadas-3-5-es-6-8-osztalyok-reszere
https://megelozes.cikiacigi.hu/page/szoveges-segedlet-3-5-evfolyamok-reszere
https://megelozes.cikiacigi.hu/page/szoveges-segedlet-6-8-evfolyamok-reszere
https://megelozes.cikiacigi.hu/page/tanari-kezikonyv-3-5-es-6-8-evfolyamok-reszere
https://megelozes.cikiacigi.hu/page/jatek-szoftver-5-10-eves-koru-gyermekek-reszere
https://megelozes.cikiacigi.hu/questionnaire/tanari-kerdoiv
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9. ábra - Tanári kérdőív 

A tanári kérdőívek esetében a Kérdőívek menü megfelelő almenüjét választva lehet elkezdeni 

a kérdőív kitöltését. A kérdőív kitöltése során piros csillag jelzi a kötelezően kitöltendő 

mezőket. Továbblépni a kérdőív oldal alján látható Tovább gombbal lehet. A kérdőívekben 

visszalépésre nincsen lehetőség. 

A kérdőív utolsó oldalán a Tovább gomb helyett egy Elküld feliratú gomb látható, melyre 

kattintva elküldhető a kérdőív. Beküldés után egy köszönő képernyő jelenik meg. 

Tanári kérdőív a cikiacigi.hu honlap és a HÉSZ használatára vonatkozóan 

https://megelozes.cikiacigi.hu/questionnaire/tanari-kerdoiv-2 (10. ábra) 

https://megelozes.cikiacigi.hu/questionnaire/tanari-kerdoiv-2
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10. ábra - Tanári kérdőív a cikiacigi.hu honlap és a HÉSZ használatára vonatkozóan 

Diák kérdőív 

https://megelozes.cikiacigi.hu/create-student-timecode  

A diákok számára készült kérdőívek más módon működnek, hiszen a diákoknak nincsen 

hozzáférésük az oldal iskolai felületéhez. Számukra egyedi kérdőív linkek generálhatóak, 

amelyeket ezután el kell küldeni nekik (11. ábra). 

https://megelozes.cikiacigi.hu/create-student-timecode
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11. ábra - Diák kérdőív generálás kezdeményezése 

A Kérdőív menü Diák kérdőív link készítése almenüjét választva a fenti oldal jelenik meg, ahol 

a legördülő listából választhatjuk ki, hogy melyik kérdőívből szeretnénk egyedi linket készíteni. 

A Kérdőív link készítése gombra kattintva készíthető el az egyedi link, ahogy az alábbi ábrán is 

látható (12. ábra). 

 

12. ábra - Egyedi diák kérdőív link 
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A fenti ábrán jelzett link a diák kérdőív egyedi linkje, amit pl. emailen lehet elküldeni a diákok 

részére. Az egyedi kérdőív link a létrehozástól számítva 2 óra időtartamig aktív, ezután új linket 

kell generálni. 

Közösség 

A Közösség menü alatt két közösségi funkció található, egy iskolai fórum és az aktuális 

információkat tartalmazó oldal. 

Iskolai fórum 

https://megelozes.cikiacigi.hu/forum/1-iskolai-forum  

Az iskolai fórum a klasszikus fórumokhoz hasonlóan működik: különböző témák mentén lehet 

egymással eszmét cserélni, kérdezni, hozzászólni (13. ábra). 

 

13. ábra - Iskolai fórum 

Az Iskolai fórum oldalon látszanak egy listába szedve az aktuálisan „futó” témák az utolsó 

aktivitás (létrehozás vagy hozzászólás) ideje szerinti fordított időrendi sorrendben. A téma 

nevére vagy a Hozzászólás megtekintése gombra kattintva lehet megnyitni az adott témát és 

megnézni a hozzászólásokat. A listában látható, hogy hányszor nézték meg az aktuális témát, 

hány hozzászólás érkezett eddig, illetve, hogy ki és mikor szólt hozzá utoljára. 

https://megelozes.cikiacigi.hu/forum/1-iskolai-forum
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14. ábra - Hozzászólás a fórumban 

A téma nevére kattintva tudunk hozzászólni a témához. A megjelenő ablakban a hozzászólás 

lista legalján található ’HOZZÁSZÓLÁS’ mezőben tudjuk leírni, amit szeretnénk, amit a Válasz 

gombra kattintva tudunk elküldeni (14. ábra). 

A saját hozzászólásainkat bármikor van lehetőségünk utólag módosítani, vagy akár törölni. 

 

15. ábra - Saját hozzászólás szerkesztése és törlése 

A saját hozzászólásaink alatt – ahogy a fenti ábrán is látható – mindig látható egy Szerkesztés 

és egy Törlés link. Ezekre kattintva tudjuk elvégezni a kívánt műveletet (15. ábra). 

Saját témát is létrehozhatunk az Iskolai téma főoldalán található Új téma gombra kattintva. 

Meg kell adnunk a téma nevét és az első hozzászólást. A saját magunk által létrehozott 

témákat később törölhetjük is. Ehhez a témát megnyitva, a bal felső sarokban a téma neve 

alatt látható Lehetőségek legördülő listára kattintva a téma törlése pontot kell választanunk 

(16. ábra). 
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16. ábra - Saját téma törlése 

Aktuális információk 

https://megelozes.cikiacigi.hu/articles  

Az Aktuális információk menü alatt találhatóak a közétett aktuális információk oldalai 

csempeszerűen megjelenítve. Az egyes csempékre kattintva nyitható meg a részletes 

információs oldal. 

Eszköz igénylés 

Az eszköz igénylés menüpont alatt van lehetőség a különböző eszközök iránti igény 

bejelentésére, illetve áttekinteni a korábbi igényléseket. 

Az eszközök igénylésekor kérjük az alábbi szempontok figyelembevételét 

• Az eszközök szállítását minden intézménynek (óvoda, iskola) saját kapacitásból kell 
megoldania, nem a kölcsönző kormányhivatalok feladata az eszközök oda-vissza 
szállítása. 

• Az eszközök méreteikből adódóan kisebb személygépkocsival nem szállíthatóak, csak 
nagyobb csomagterű autókban, így kérjük, hogy az eszközök pontos helyigényéről 
mindig előzetesen egyeztessenek a kölcsönző megyei kormányhivatali 
munkatársakkal. 

• Az eszközök épségének megóvása érdekében kérjük, hogy azokat mindig csak felnőtt 
jelenlétében használják a gyermekek. 

• A kialakult járványügyi helyzet miatt kérjük, hogy az eszközök fertőtlenítésével 
kapcsolatban mindig egyeztessenek a kölcsönző megyei kormányhivatali 
munkatársakkal. 

Eszköz kölcsönző kereső 

https://megelozes.cikiacigi.hu/eszkozkolcsonzo  

Ezen az oldalon van lehetőségünk egy interaktív keresőfelületen keresztül kölcsönző helyet 

keresni az eszközökhöz. Jelen dokumentum írásának az idején két fajta eszköz kölcsönözhető 

ki: 

• HÉSZ – Hordozható Érintőképernyős Számítógép; 

https://megelozes.cikiacigi.hu/articles
https://megelozes.cikiacigi.hu/eszkozkolcsonzo
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• DB – Demonstrációs bábu; 

Ezt a menüpontot választva az eszköz kölcsönző oldal (17. ábra) oldal jelenik meg. Alapesetben 

a térkép (Google Maps) nézeten a megyei kormányhivatalok láthatóak, a térképen minden 

kormányhivatalt egy betű jelöl. A térkép melletti listában pedig a betűk alapján láthatóak a 

kormányhivatalok pontos adatai. 

 

17. ábra - Eszköz kölcsönző kereső 

Az oldal kereső funkciója azonban lehetővé teszi, hogy könnyen megtaláljuk az iskolához 

legközelebb eső kölcsönzési helyet. Ehhez az oldal tetején lévő keresőmezőbe adjuk meg, hogy 

az iskolánk melyik településen található, ahogy az ábrán (18. ábra) is látható. 

A keresés gombra kattintva a térkép ráközelít a megadott településre és a térkép melletti lista 

is frissül és a választható kölcsönzők adatai távolság szerint növekvő sorrendben jelennek meg. 

Ezen kívül minden kölcsönző adatai között látható, hogy az adott kölcsönzőtől melyik eszköz 
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(HÉSZ, DB) kölcsönözhető. Ezt az alábbi ábrán (18. ábra) kék nyíllal jelölt helyen találjuk. Ahogy 

a konkrét példán is látható, egyelőre még nem minden helyről kölcsönözhető mindkét eszköz. 

Az eszköz linkre kattintva közvetlenül az eszközkölcsönző oldalra jutunk, ahol már előre ki van 

választva a konkrét kölcsönző hely (kormányhivatal). 

Ugyanerre a kölcsönző oldalra a felső menüsávból is eljuthatunk (Eszköz igénylés főmenü alatti 

almenükkel), ezért a kölcsönzés további menetének ismertetésére majd ott kerül sor. 

 

18. ábra - Közeli eszköz kölcsönző kereső 

Érintőképernyős számítógép igénylés 

https://megelozes.cikiacigi.hu/foglalasinaptar  

Ezen az oldalon keresztül tudjuk kezdeményezni HÉSZ kölcsönzését. Ha nem az előző pontban 

ismertetett interaktív keresőn keresztül érkezünk erre az oldalra, akkor első lépésként ki kell 

választanunk azt a kormányhivatalt, ahonnan az eszközt ki szeretnénk kölcsönözni (19. ábra). 

https://megelozes.cikiacigi.hu/foglalasinaptar
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19. ábra - Érintőképernyős számítógéép igénylés 

A legördülő listából válasszuk ki a kormányhivatalt, majd a Kiválaszt gombra kattintva 

léphetünk tovább a foglalási naptárra (20. ábra). 
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20. ábra - HÉSZ foglalási naptár 

A foglalási naptár oldalon van lehetőségünk kiválasztani azt az időpontot, amikor az eszközt 

bérelni szeretnénk. A naptárban különböző színek segítenek abban, hogy mely napok 

szabadok még (fehér szín). Kölcsönzési igény csak a szabad napokra lehet leadni. Ehhez 

kattintsunk a kívánt kölcsönzési idő első napjára, ezt követően a kívánt kölcsönzési idő utolsó 

napjára. Az eszköz maximum 10 naptári napra vehető igénybe. Ha csak egy napra igényli az 

eszközt, akkor kérjük, hogy kétszer kattintson az adott napra. 
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21. ábra - HÉSZ foglalási naptár áttekintés 

A megjelenő oldalon áttekinthetjük az adatainkat a foglalási igény elküldése előtt. Ha 

szeretnénk változtatni a dátumon, akkor a táblázatban a ’dátum változtatása’ linkre kattintva 

visszaléphetünk a naptárnézetre és megadhatjuk az új dátumot. Lehetőségünk van 

megjegyzést fűzni a foglaláshoz. 

A Tovább gombra kattintva még egyszer áttekinthetjük a foglalási igényünk adatait. A Tovább 

gombra kattintva elküldhetjük a foglalási igényt, amiről a kölcsönző is értesítést kap (21. ábra). 

Demonstrációs bábu igénylés 

https://megelozes.cikiacigi.hu/foglalasinaptar-db  

A demonstrációs bábu (DB) igénylése teljesen megegyezik a HÉSZ igénylés – előző pontban 

ismertetett – menetével ezért azt itt részletesen nem fejtjük ki újra. 

Igényléseim 

https://megelozes.cikiacigi.hu/igenyleseim  

Az Igényléseim menüpont alatt van lehetőségünk áttekinteni a korábbi, saját igényléseinket 

(22. ábra). 

https://megelozes.cikiacigi.hu/foglalasinaptar-db
https://megelozes.cikiacigi.hu/igenyleseim
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22. ábra - Saját igénylések áttekintése 

Az igénylés alapadatain (honnan, mit, mettől, meddig) kívül látható az igénylés státusza. Az 

igénylések 3 különböző státuszban lehetnek: 

• Függőben: Az új igénylések minden esetben a ’Függőben’ státuszba kerülnek és 

mindaddig ebben a státuszban maradnak, amíg az illetékes kormányhivatal nem dönt 

annak visszaigazolásáról vagy törléséről. 

• Visszaigazolt: Amennyiben a kormányhivatal visszaigazolja/elfogadja az iskola 

igénylését, a státusz ’Visszaigazolt’ lesz. 

• Törölt: Amennyiben a kormányhivatal, vagy az iskola saját maga a törlés oszlopban 

található ’Törlés’ linkre kattintva (egy megerősítő kérdést követően) törli az igénylést, 

az ’Törölt’ státuszba kerül. Törölni, csak a jövőre szóló igényléseket lehet. A múltra 

vonatkozó igénylések esetén a törlés oszlopban az Elmúlt felirat látható. Törölt 

igénylést nincsen lehetőség újra nem töröltté tenni, ilyen esetben újra rögzíteni kell az 

igénylést. 

Az egyes státuszváltásokról a rendszer automatikusan emailt küld a kormányhivatalnak és az 

iskolának is. 

Ajánlott oldalak 
Az oldalon belül ez a szekció további ajánlott oldalak linkjét tartalmazza. A linkekre kattintva 

a böngészőben egy új fülön nyílik meg az adott oldal. Ennek megfelelően az eredeti fülön (ahol 

be vagyunk lépve a megelozes.cikiacigi.hu oldalra) bejelentkezve maradunk. A dokumentum 

írásának idején ezek az ajánlott oldalak a következők: cikiacigi.hu, leteszemacigit.hu, 

dohanyzasvisszaszoritasa.hu. 

https://www.cikiacigi.hu/
https://www.leteszemacigit.hu/
https://www.dohanyzasvisszaszoritasa.hu/
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Lábléc menü 
A lábléc menü 3 linket tartalmaz: 

• Adatvédelmi tájékoztató: Ez az oldal tartalmaz néhány fontos információt az oldal 

szerzői jogi kérdéseivel kapcsolatban és az oldal tulajdonosa (EMMI Dohányzás 

Fókuszpont) által az oldal használata során gyűjtött/hozzáfért adatok felhasználásáról. 

https://megelozes.cikiacigi.hu/adatvedelmi-tajekoztato  

• Oldaltérkép: Az oldal összes aloldalát tartalmazó strukturált oldaltérkép 

megjelenítése. 

https://megelozes.cikiacigi.hu/oldalterkep  

• Kapcsolat: Kapcsolati információk az oldal fenntartójához. 

https://megelozes.cikiacigi.hu/kapcsolat  

Óvodai belépés 

 

23. ábra - Óvodai belépés utáni kezdőképernyő 

Az oldal (https://megelozes.cikiacigi.hu/fooldal) funkciói szempontjából itt 4 fontos egységet 

találunk (23. ábra): 

• Felső információs sáv: Itt látható, milyen minőségben vagyunk belépve, illetve látható 

a bejelentkezett felhasználó neve, valamint a Kilépés link. 

• Felső menü sáv: Innen érhetőek el az oldal legfontosabb funkciói. Ezen kívül itt 

található egy Főoldal menüpont, erre kattintva minden esetben visszajutunk a 

bejelentkezés utáni kezdő oldalra. A menüpontok neve melletti számok a menühöz 

tartozó almenük számát mutatják. 

• Ajánlott oldalak: ez a szekció linkeket tartalmaz további ajánlott oldalakra. 

https://megelozes.cikiacigi.hu/adatvedelmi-tajekoztato
https://megelozes.cikiacigi.hu/oldalterkep
https://megelozes.cikiacigi.hu/kapcsolat
https://megelozes.cikiacigi.hu/fooldal
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• Lábléc menü: Itt található az Adatvédelmi tájékoztató, az Oldaltérkép és a Kapcsolat 

menü. 

Az alábbiakban részletesen ismertetjük az oldal funkcióit a főoldal menüstruktúrája alapján 

Felső információs sáv 

Felhasználó típus 

Az információs sáv bal szélén látható, hogy milyen „minőségben” vagyunk belépve, óvodai 

belépésnél például a „Belépve mint: Óvoda” szöveg jelzi, hogy óvodaként léptünk be. 

Felhasználó neve 

Az információs sáv második eleme mutatja a felhasználó nevünket. A felhasználó névre 

kattintva a https://megelozes.cikiacigi.hu/intezmeny-adatai oldalra jutunk, ahol 

megnézhetjük a rendszerben rögzített adatainkat (24. ábra). 

 

24. ábra - Óvoda adatainak a megtekintése 

Az óvoda adatai Alapadatok, Cím és Egyéb elérhetőségek csoportosításban mutatja az 

intézmény adatait. Szükség esetén a fenti adatokat módosíthatjuk is, ehhez az adatok feletti 

szürke sáv ’Szerkesztés’ linkjére kell kattintanunk. 

A megjelenő űrlapon tudjuk módosítani az adatokat. A piros csillaggal jelölt mezők kitöltése 

kötelező. A módosítások mentéséhez az űrlap alján lévő, ’Változtat’ gombra kell kattintatunk 

(25. ábra). 

https://megelozes.cikiacigi.hu/intezmeny-adatai
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25. ábra - Óvoda adatainak szerkesztése 

Kilépés 

Az információs sáv jobb oldalán található a Kilépés link az oldalról történő kijelentkezéshez. 

Felső menü sáv 

Főoldal 

A bejelentkezés után látható induló/köszöntő oldal (https://megelozes.cikiacigi.hu/fooldal). 

Az oldal bármely aloldalára elnavigálva a Főoldal menüre kattintva visszajutunk a nyitó oldalra. 

Letöltések 

A Letöltések menüpont (26. ábra) alatt található egy interaktív játékszoftver 5-10 éves korú 

gyermekek részére: 

https://megelozes.cikiacigi.hu/fooldal
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• Játék szoftver 5-10 éves korú gyermekek részére 

 

26. ábra - Játékszoftver letöltése 

A játékszoftver letöltéséhez az oldal alján látható, a fenti ábrán is jelölt linkre kell kattintani. 

Megrendelések 

A Megrendelések menüpont alatt van lehetőség az óvodák számára, hogy óvodai 

programdobozokat, illetve gyermekcsomagokat rendeljenek (27. ábra). 

Óvodai programdoboz és gyermekcsomag megrendelése 

https://megelozes.cikiacigi.hu/ovodai-program-doboz  

Programdoboz és gyermekcsomag rendeléshez ki kell tölteni az alább is látható űrlapot az 

intézmény adataival. Az űrlapon csillag jelöli a kötelezően kitöltendő mezőket. A legtöbb mező 

előre ki van töltve az intézmény, rendszerben rögzített adatival. Ezeknek a módosítására ezen 

a felületen keresztül nincs is lehetőség. 

A ’Beküldés’ gombra kattintva küldhető el a megrendelés. Ha véletlenül valamely kötelező 

mezőt nem töltjük ki, ezt a program jelzi a mező piros színnel történő bekeretezésével. 

https://megelozes.cikiacigi.hu/page/jatek-szoftver-5-10-eves-koru-gyermekek-reszere
https://megelozes.cikiacigi.hu/ovodai-program-doboz


Használati útmutató a megelozes.cikiacigi.hu oldalhoz 

30 
Használati_útmutató_megelozes.cikiacigi.hu_vegso_20211011_adminnelkül_korr_torolve.docx 
Használati_útmutató_megelozes.cikiacigi.hu_vegso_20211011_adminnelkül_korr_torolve.docx 

 

27. ábra - Óvodai programdoboz és gyermekcsomag megrendelése 

Óvodai dohányzás megelőzési program pótlás 

Ez alatt a menüpont alatt van lehetőség az óvodai dohányzás megelőzési program pótlására. 

Közösség 

A Közösség menü alatt két közösségi funkció található, egy iskolai fórum és az aktuális 

információkat tartalmazó oldal. 

Óvodai fórum 

https://megelozes.cikiacigi.hu/forum/4-ovodai-forum  

https://megelozes.cikiacigi.hu/forum/4-ovodai-forum


Használati útmutató a megelozes.cikiacigi.hu oldalhoz 

31 
Használati_útmutató_megelozes.cikiacigi.hu_vegso_20211011_adminnelkül_korr_torolve.docx 
Használati_útmutató_megelozes.cikiacigi.hu_vegso_20211011_adminnelkül_korr_torolve.docx 

 

28. ábra - Óvodai fórum 

Az Óvodai fórum oldalon (28. ábra) látszanak egy listába szedve az aktuálisan „futó” témák az 

utolsó aktivitás (létrehozás vagy hozzászólás) ideje szerinti fordított időrendi sorrendben. A 

téma nevére vagy a Hozzászólás megtekintése gombra kattintva lehet megnyitni az adott 

témát és megnézni a hozzászólásokat (29. ábra). A listában látható, hogy hányszor nézték meg 

az aktuális témát, hány hozzászólás érkezett eddig, illetve, hogy ki és mikor szólt hozzá 

utoljára. 

 

29. ábra - Hozzászólás a fórumban 

A téma nevére kattintva tudunk hozzászólni a témához. A megjelenő ablakban a hozzászólás 

lista legalján található ’HOZZÁSZÓLÁS’ mezőben tudjuk leírni, amit szeretnénk, amit a ’Válasz’ 

gombra kattintva tudunk elküldeni. 

A saját hozzászólásainkat bármikor van lehetőségünk utólag módosítani, vagy akár törölni. 
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30. ábra - Saját hozzászólás szerkesztése és törlése 

A saját hozzászólásaink alatt – ahogy a fenti ábrán is látható – mindig látható egy Szerkesztés 

és egy Törlés link. Ezekre kattintva tudjuk elvégezni a kívánt műveletet (30. ábra). 

Saját témát is létrehozhatunk az Iskolai téma főoldalán található Új téma gombra kattintva 

(28. ábra). Meg kell adnunk a téma nevét és az első hozzászólást. A saját magunk által 

létrehozott témákat később törölhetjük is. Ehhez a témát megnyitva, a bal felső sarokban a 

téma neve alatt látható Lehetőségek legördülő listára kattintva a ’Téma törlése’ pontot kell 

választanunk (31. ábra). 

 

31. ábra - Saját téma törlése 

Aktuális információk 

https://megelozes.cikiacigi.hu/articles  

Az Aktuális információk menü alatt találhatóak a közétett aktuális információk oldalai 

csempeszerűen megjelenítve. Az egyes csempékre kattintva nyitható meg a részletes 

információs oldal. 

https://megelozes.cikiacigi.hu/articles
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Eszköz igénylés 

Az eszköz igénylés menüpont alatt van lehetőség a HÉSZ eszköz iránti igény bejelentésére, 

illetve áttekinteni a korábbi igényléseket. 

Eszköz kölcsönző kereső 

https://megelozes.cikiacigi.hu/eszkozkolcsonzo  

Ezen az oldalon van lehetőségünk egy interaktív keresőfelületen keresztül kölcsönző helyet 

keresni az eszközökhöz. Jelen dokumentum írásának az idején egyféle eszköz kölcsönözhető 

ki: 

• HÉSZ – Hordozható Érintőképernyős Számítógép; 

Ezt a menüpontot választva az alábbi ábrán (32. ábra) látható oldal jelenik meg. Alapesetben 

a térkép (Google Maps) nézeten a megyei kormányhivatalok láthatóak, a térképen minden 

kormányhivatalt egy betű jelöl. A térkép melletti listában pedig a betűk alapján láthatóak a 

kormányhivatalok pontos adatai. 

https://megelozes.cikiacigi.hu/eszkozkolcsonzo
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32. ábra - Eszköz kölcsönző kereső 

Az oldal kereső funkciója azonban lehetővé teszi, hogy könnyen megtaláljuk az óvodához 

legközelebb eső kölcsönzési helyet. Ehhez az oldal tetején lévő keresőmezőbe adjuk meg, hogy 

az óvodánk melyik településen található, ahogy az alábbi ábrán is látható. 

A ’Keresés’ gombra kattintva a térkép ráközelít a megadott településre és a térkép melletti 

lista is frissül és a választható kölcsönzők adatai távolság szerint növekvő sorrendben jelennek 

meg. A listában a kölcsönző adatai alatti ’HÉSZ igénylése’ linkre kattintva (a lenti ábrán kék 

nyíllal jelölve) közvetlenül az eszközkölcsönző oldalra jutunk (33. ábra), ahol már előre ki van 

választva a konkrét kölcsönző hely (kormányhivatal). 

Ugyanerre a kölcsönző oldalra a felső menüsávból is eljuthatunk (Eszköz igénylés főmenü alatti 

almenükkel), ezért a kölcsönzés további menetének ismertetésére majd ott kerül sor. 
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33. ábra - Közeli eszköz kölcsönző kereső 

Érintőképernyős számítógép igénylés 

https://megelozes.cikiacigi.hu/foglalasinaptar  

Ezen az oldalon keresztül tudjuk kezdeményezni HÉSZ kölcsönzését. Ha nem az előző pontban 

ismertetett interaktív keresőn keresztül érkezünk erre az oldalra, akkor első lépésként ki kell 

választanunk azt a kormányhivatalt, ahonnan az eszközt ki szeretnénk kölcsönözni (34. ábra). 

 

34. ábra - Érintőképernyős számítógéép igénylés 

https://megelozes.cikiacigi.hu/foglalasinaptar
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A legördülő listából válasszuk ki a kormányhivatalt, majd a ’Kiválaszt’ gombra kattintva 

léphetünk tovább a foglalási naptárra. 

 

35. ábra - HÉSZ foglalási naptár 

A foglalási naptár oldalon (35. ábra) van lehetőségünk kiválasztani azt az időpontot, amikor az 

eszközt bérelni szeretnénk. A naptárban különböző színek segítenek abban, hogy mely napok 

szabadok még (fehér szín). Kölcsönzési igény csak a szabad napokra lehet leadni. Ehhez 

kattintsunk a kívánt kölcsönzési idő első napjára, ezt követően a kívánt kölcsönzési idő utolsó 

napjára. Az eszköz maximum 10 naptári napra vehető igénybe. Ha csak egy napra igényli az 

eszközt, akkor kérjük, hogy kétszer kattintson az adott napra. 
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36. ábra - HÉSZ foglalási naptár áttekintés 

A megjelenő oldalon áttekinthetjük az adatainkat a foglalási igény elküldése előtt. Ha 

szeretnénk változtatni a dátumon, akkor a táblázatban a ’dátum változtatása’ linkre kattintva 

visszaléphetünk a naptárnézetre és megadhatjuk az új dátumot. Lehetőségünk van 

megjegyzést fűzni a foglaláshoz. 

A ’Tovább’ gombra kattintva még egyszer áttekinthetjük a foglalási igényünk adatait (36. ábra). 

A ’Tovább’ gombra kattintva elküldhetjük a foglalási igényt, amiről a kölcsönző is értesítést 

kap. 

Igényléseim 

https://megelozes.cikiacigi.hu/igenyleseim  

Az Igényléseim menüpont alatt van lehetőségünk áttekinteni a korábbi, saját igényléseinket 

(37. ábra). 

https://megelozes.cikiacigi.hu/igenyleseim
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37. ábra - Saját igénylések áttekintése 

Az igénylés alapadatain (honnan, mit, mettől, meddig) kívül látható az igénylés státusza. Az 

igénylések 3 különböző státuszban lehetnek: 

• Függőben: Az új igénylések minden esetben a ’Függőben’ státuszba kerülnek és 

mindaddig ebben a státuszban maradnak, amíg az illetékes kormányhivatal nem dönt 

annak visszaigazolásáról vagy törléséről. 

• Visszaigazolt: Amennyiben a kormányhivatal visszaigazolja/elfogadja az óvoda 

igénylését, a státusz ’Visszaigazolt’ lesz. 

• Törölt: Amennyiben a kormányhivatal, vagy az óvoda saját maga a törlés oszlopban 

található ’Törlés’ linkre kattintva (egy megerősítő kérdést követően) törli az igénylést, 

az ’Törölt’ státuszba kerül. Törölni, csak a jövőre szóló igényléseket lehet. A múltra 

vonatkozó igénylések esetén a törlés oszlopban az Elmúlt felirat látható. Törölt 

igénylést nincsen lehetőség újra nem töröltté tenni, ilyen esetben újra rögzíteni kell az 

igénylést. 

Az egyes státuszváltásokról a rendszer automatikusan emailt küld a kormányhivatalnak és az 

óvodának is. 

Ajánlott oldalak 
Az oldalon belül ez a szekció további ajánlott oldalak linkjét tartalmazza. A linkekre kattintva 

a böngészőben egy új fülön nyílik meg az adott oldal. Ennek megfelelően az eredeti fülön (ahol 

be vagyunk lépve a megelozes.cikiacigi.hu oldalra) bejelentkezve maradunk. A dokumentum 

írásának idején ezek az ajánlott oldalak a következők: cikiacigi.hu, leteszemacigit.hu, 

dohanyzasvisszaszoritasa.hu. 

https://www.cikiacigi.hu/
https://www.leteszemacigit.hu/
https://www.dohanyzasvisszaszoritasa.hu/
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Lábléc menü 
A lábléc menü 3 linket tartalmaz: 

• Adatvédelmi tájékoztató: Ez az oldal tartalmaz néhány fontos információt az oldal 

szerzői jogi kérdéseivel kapcsolatban és az oldal tulajdonosa (EMMI Dohányzás 

Fókuszpont) által az oldal használata során gyűjtött/hozzáfért adatok felhasználásáról. 

https://megelozes.cikiacigi.hu/adatvedelmi-tajekoztato  

• Oldaltérkép: Az oldal összes aloldalát tartalmazó strukturált oldaltérkép 

megjelenítése. 

https://megelozes.cikiacigi.hu/oldalterkep  

• Kapcsolat: Kapcsolati információk az oldal fenntartójához. 

https://megelozes.cikiacigi.hu/kapcsolat  

Hivatali belépés 
Az oldalra Intézményként (Iskola/Óvoda) történő belépéshez a https://megelozes.cikiacigi.hu/ 
oldalon a ’BELÉPÉS MINT KÖLCSÖNZŐ’ gombra kell kattintani (38. ábra). 

https://megelozes.cikiacigi.hu/adatvedelmi-tajekoztato
https://megelozes.cikiacigi.hu/oldalterkep
https://megelozes.cikiacigi.hu/kapcsolat
https://megelozes.cikiacigi.hu/
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38. ábra - A megelozes.cikiacigi.hu főoldala a belépési lehetőségekkel 

Az oldalra történő belépéshez a következő oldalon meg kell az intézmény email címét és a 

jelszavát (39. ábra). 
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39. ábra - Bejelentkezési felület hivatalok számára 

Ha szeretnénk, hogy a rendszer emlékezzen ránk és ne kelljen a következő alkalommal 
ugyanazon gépnél újra bejelentkeznünk, kapcsoljuk be az ’Emlékezzen rám’ jelölőnégyzetet. 
A Belépés gombra kattintva tudunk belépni az oldalra. 

Ha esetleg elfelejtettük a jelszavunkat, akkor az ’Új jelszó igénylése’ linkre kattintva tudunk új 

jelszót igényelni (40. ábra). Itt a hivatal email címét kell megadnunk és az ’Új jelszó igénylése’ 

gombra kattintva kezdeményezhetjük a jelszó cserét. Erről emailt fog kapni a hivatal. 
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40. ábra - Új jelszó igénylése 

Belépés után a kezdőképernyőre jutunk (41. ábra). 

 

41. ábra - Hivatali belépés utáni kezdő képernyő 
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Az oldal (https://megelozes.cikiacigi.hu/fooldal) funkciói szempontjából itt 4 fontos egységet 

találunk: 

• Felső információs sáv: Itt látható, milyen minőségben vagyunk belépve, illetve látható 

a bejelentkezett felhasználó neve, valamint a Kilépés link. 

• Felső menü sáv: Innen érhetőek el az oldal legfontosabb funkciói. Ezen kívül itt 

található egy Főoldal menüpont, erre kattintva minden esetben visszajutunk a 

bejelentkezés utáni kezdő oldalra. A menüpontok neve melletti számok a menühöz 

tartozó almenük számát mutatják. 

• Ajánlott oldalak: ez a szekció linkeket tartalmaz további ajánlott oldalakra. 

• Lábléc menü: Itt található az Adatvédelmi tájékoztató, az Oldaltérkép és a Kapcsolat 

menü. 

Az alábbiakban részletesen ismertetjük az oldal funkcióit a főoldal menüstruktúrája alapján 

Felső információs sáv 

Felhasználó típus 

Az információs sáv bal szélén látható, hogy milyen „minőségben” vagyunk belépve, hivatali 

belépésnél például a „Belépve mint: Hivatal” szöveg jelzi, hogy hivatalként léptünk be. 

Felhasználó neve 

Az információs sáv második eleme mutatja a felhasználó nevünket. 

Naptárkezelő 

Ide kattintva átjutunk a Naptárkezelő oldalra, melyet részletesen az adminisztrációs felület 

Hiba! A hivatkozási forrás nem található. részében ismertet a dokumentum. 

Kilépés 

Az információs sáv jobb oldalán található a Kilépés link az oldalról történő kijelentkezéshez. 

Felső menü sáv 

Főoldal 

A bejelentkezés után látható induló/köszöntő oldal (https://megelozes.cikiacigi.hu/fooldal). 

Az oldal bármely aloldalára elnavigálva a Főoldal menüre kattintva visszajutunk a nyitó oldalra. 

Letöltések 

A Letöltések menüpont alatt találhatóak különböző segédletek és információs anyagok, 

amelyeket az intézmények letölthetnek és felhasználhatnak. A hivatalok számára a letöltések 

oldal csak megtekinthető, de letöltés nem kezdeményezhető. A jelen dokumentum 

készítésének idejében 5 letölthető anyag érhető el a felületen keresztül az iskolák számára: 

• Interaktív előadás 3-5 és 6-10. osztályok részére: 107 részből álló kivetíthető, flash 

alapú, erős figyelem- felkeltő erejének köszönhetően segíti az ismeretanyag rögzítését, 

elsajátítását (pl. filmrészletek, idézetek, animációk stb.); 

• Szöveges segédlet 3-5 évfolyamok részére: tartalmazza az interaktív előadás teljes 

anyagának feldolgozását segítő rövid, szöveges magyarázatokat; 

https://megelozes.cikiacigi.hu/fooldal
https://megelozes.cikiacigi.hu/fooldal
https://megelozes.cikiacigi.hu/page/interaktiv-eloadas-3-5-es-6-10-osztalyok-reszere
https://megelozes.cikiacigi.hu/page/szoveges-segedlet-3-5-evfolyamok-reszere
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• Szöveges segédlet 6-10 évfolyamok részére: tartalmazza az interaktív előadás teljes 

anyagának feldolgozását segítő rövid, szöveges magyarázatokat; 

• Tanári kézikönyv 3-5 és 6-10 évfolyamok részére: a pedagógusoknak ad útmutatást, 

tanácsokat a foglalkozások megtartásához; 

• Játék szoftver 5-10 éves korú gyermekek részére 

Kérdőívek 

A Kérdőívek menüpont alatt találhatóak azok a kérdőívek, amelyek segítenek az oldal 

üzemeltetője számára felmérni a programmal kapcsolatos tapasztalatokat, illetve lehetőséget 

adni az észrevételek megosztásához. Ezek a kérdőívek csak az intézmények számára 

használhatók, a hivatalok számára nem. 

Jelen dokumentum készítésének idejében két kérdőív érhető el a tanárok számára, illetve két 

kérdőív link készítése lehetséges a diákok számára. 

Közösség 

A Közösség menü alatt 4 közösségi funkció található: iskolai fórum, óvodai fórum, hivatali 

fórum és az aktuális információkat tartalmazó oldal. A hivataloknak csak megtekintési joga van 

ezekhez az oldalakhoz. 

Eszköz igénylés 

Az eszköz igénylés menüpont alatt van lehetőség a különböző eszközök iránti igény 

bejelentésére, illetve áttekinteni a korábbi igényléseket. 

Hivatalok számára nem lehetséges e menüpont alatt kölcsönzés leadása. A hivatal saját részre 

történő foglaláshoz a Hiba! A hivatkozási forrás nem található.t tudja használni. 

Ajánlott oldalak 
Az oldalon belül ez a szekció további ajánlott oldalak linkjét tartalmazza. A linkekre kattintva 

a böngészőben egy új fülön nyílik meg az adott oldal. Ennek megfelelően az eredeti fülön (ahol 

be vagyunk lépve a megelozes.cikiacigi.hu oldalra) bejelentkezve maradunk. A dokumentum 

írásának idején ezek az ajánlott oldalak a következők: cikiacigi.hu, leteszemacigit.hu, 

dohanyzasvisszaszoritasa.hu. 

Lábléc menü 
A lábléc menü 3 linket tartalmaz: 

• Adatvédelmi tájékoztató: Ez az oldal tartalmaz néhány fontos információt az oldal 

szerzői jogi kérdéseivel kapcsolatban és az oldal tulajdonosa (EMMI Dohányzás 

Fókuszpont) által az oldal használata során gyűjtött/hozzáfért adatok felhasználásáról. 

https://megelozes.cikiacigi.hu/adatvedelmi-tajekoztato 

• Oldaltérkép: Az oldal összes aloldalát tartalmazó strukturált oldaltérkép 

megjelenítése. 

https://megelozes.cikiacigi.hu/oldalterkep 

• Kapcsolat: Kapcsolati információk az oldal fenntartójához. 

https://megelozes.cikiacigi.hu/kapcsolat 
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