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Nyolcadikos diákok  és osztályfőnökök figyelmébe! 

 

Rendkívüli felvételi eljárás, üresen maradt férő-

helyek 

Az Oktatási Hivatal nyilvánosságra hozza a rendkívüli felvételi 
eljárással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. 

Amennyiben a tanuló az általános felvételi 
eljárás időszakában nem nyert felvételt egy 
középfokú intézménybe sem, vagy felvételt 
nyert, de bármilyen okból megváltoztatja dön-
tését úgy – a 2021. május 10. és augusztus 
31. között megtartható rendkívüli felvételi 
eljárás során – egyénileg, közvetlenül az 
általa választott középfokú iskolában való je-
lentkezéssel, egyeztetéssel kérheti felvételét 
bármely olyan középfokú intézménybe, 
amelynek az általános felvételi eljárás lezáru-
lása után maradtak betöltetlen férőhelyei. 

A rendkívüli felvételi eljárás már nem része a 
középfokú intézmények felvételi információs 
rendszerének (KIFIR), de az Oktatási Hivatal az alábbiakban segítsé-
get nyújt a kereséshez az általános iskolák, a szülők és a tanulók szá-
mára. 

A középfokú intézmények által a rendkívüli felvételi eljárásban meghir-
detett férőhelyek keresésére szolgáló program elérhető az alábbi link-
ről: 

A rendkívüli felvételi eljárásban meghirdetett férőhelyek keresőprog-
ramja 

A rendkívüli felvételi eljárásban való részvétel módját és feltételrend-
szerét a fogadó középfokú iskola igazgatója határozza meg. Az intéz-
mény vezetőjének pozitív döntését követően a tanuló beiratkozhat a 
középiskolába. 

 

Forrás: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/
rendkivuli_felveteli_eljaras_uresen_maradt_ferohelyek  
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Középiskolás végzős diákok figyelmébe! 

E-felvételi - dokumentumpótlás: ezekre figyelj! 

 

 

Elindult az ügyintézési időszak a 
felvételi eljárásban, amikor július 8
-ig lehetőség van a jelentkezéskor 
még hiányzó dokumentumok fel-
töltésére. Összegyűjtöttük, hogy 
mire érdemes figyelni ilyenkor. 

A február 15. után megszerzett és a 
pontszámításhoz nélkülözhetetlen 
vagy többletpontokat igazoló doku-
mentumokat legkésőbb 2021. július 
8-ig lehet pótolni. Ezeket szkennelés 
után az E-felvételi rendszerébe fel 
kell tölteni. Ugyanitt ellenőrizhető a 
már benyújtott dokumentumok feldol-
gozottsága, az elbírálás eredménye, 
valamint megtekinthetők az egyes 
dokumentumképek is. A feldolgozás 
néhány napot vesz igénybe, ezt kö-
vetően jelenik meg az elbírálás ered-
ménye az E-felvételiben, a Jelentke-
zéshez csatolt dokumentumok táb-
lázatban. 

Dokumentumok feltöltése 

Az E-felvételi Dokumentumok menüpontjában tölthetők fel a beszkennelt iratok: 
a Jelentkezéshez szükséges dokumentumok táblázatból vagy a Jelentkezésekhez csatolt 
dokumentumok táblázatban található Új dokumentum csatolása gombra kattintva. Sikeres feltöl-
tés után a fájl megjelenik a jelentkezésekhez csatolt dokumentumok táblázatában. 

Egy-egy feltöltött fájl csak egyféle dokumentumot tartalmazzon, így mindent rögtön a megfe-
lelő kategóriába tudunk feltölteni (nagyban meggyorsítva ezzel a feldolgozást, azaz mi is előbb 
láthatjuk majd az elbírálás eredményét). 

Több fájlból álló dokumentummásolat (pl. középiskolai bizonyítvány vagy leckekönyv, amelynek 
minden oldaláról külön pdf vagy jpg készült) feltöltésekor csak akkor kattintsunk A dokumentum-
típusba történő feltöltések befejezése gombra, ha biztosak vagyunk benne, hogy valóban min-
den oldalt feltöltöttünk a Fájl kiválasztása/Feltöltés műveletekkel, mert ezt követően új fájlt 
(például egy-egy kifelejtett oldalmásolatot) már csak akkor tölthetünk fel hozzá, ha a dokumentum 
feldolgozásra került. Ennek átfutása nem hosszú idő ugyan, de a határidő közeledtével lényeges 
lehet. 

Ha egy már meglévő dokumentumhoz szeretnénk új fájlokat feltölteni (pl. középiskolai bizonyít-
vány még hiányzó oldalait), akkor a Jelentkezésekhez csatolt dokumentumok táblázatban az 
adott dokumentumtípus melletti Művelet ikonra kell kattintani. A már benyújtott dokumentum ké-
pét annak neve mellett látható ikon segítségével lehet megtekinteni. 
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2. Forrás: pixabay 



 

Amire még figyelni kell 

•Elegendő mindent egy példányban beszkennelni és feltölteni, függetlenül a jelentkezési helyek 
számától. 

•A dokumentum legyen jól olvasható, illetve tartalmazza a személyes adatokat. 

•A dokumentum hitelességét igazoló aláírás, pecsét és a dátum (pl. okleveleknél) legyen látható 
a feltöltés után is. 

•Elektronikusan aláírt dokumentum mellé csatoljuk az aláírás hitelességét igazoló tanúsítványt is 
(amennyiben az külön fájlban található). 

A beszkennelt és feltöltött dokumentumokat nem kell még külön e-mailben vagy fénymásolva pos-
tán is elküldeni. Ez csak lelassítja a feldolgozás folyamatát, hiszen kétszer kell velük foglalkozni. 
 

Technikai tudnivalók 

Az E-felvételi rendszere jpg vagy pdf formátumokat tudja fogadni. A dokumentum lehet színes 
vagy fekete-fehér. A feltölthető fájlok mérete és felbontása max. 5 Mbyte, illetve jpg esetében min. 
500x500 és max. 4500x4500 képpont felbontás. 

Legjobb, ha a digitalizálás szkennerrel történik, de telefonnal is lefotózható, viszont az lényeges, 
hogy csak a feltöltendő dokumentum látszódjon, de az teljes egészében, és itt is figyeljünk a 
fent írtakra (olvashatóság stb.). Érdemes appot telepíteni hozzá, mint például a Microsoft Office 
Lenset, de egyéb ingyenes alkalmazások közül is válogathatunk a mobilos áruházakban. 

Postázni is lehet 

Bár a postán való dokumentummásolat-beküldést a járvány miatt most inkább kerülni érdemes, 
erre is van lehetőség. Az Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190. postacímre lehet a dokumen-
tummásolatokat eljuttatni, praktikusan ajánlott küldeményként. Eredeti dokumentumot senki se 
postázzon (azok bemutatására majd a beiratkozáskor lesz szükség)! Postai benyújtás esetén cél-
szerű a dokumentummásolatra ráírni a felvételi azonosító számot is. 

Forrás: https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/aktualis/21A_dokupotlas  
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3. Forrás: freepik 

https://index.hu/tech/helpdeszka/2017/06/30/megkerestuk_a_legjobb_mobilos_szkennert/
https://index.hu/tech/helpdeszka/2017/06/30/megkerestuk_a_legjobb_mobilos_szkennert/
https://techwok.hu/2019/01/24/legjobb-szkennelo-alkalmazasok-okostelefonra/
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/aktualis/21A_dokupotlas


Biztonsági probléma a TikTok-on! 

 

Több kiberbiztonsági szakember is óva intette 
már a felhasználókat a TikTok applikáció haszná-
latól, mivel meg vannak róla győződve, hogy az 
appal több biztonsági probléma is van. Mi lehet a 
probléma az applikációval? 

A TikTok egy olyan alkalmazás, amin bárki ráénekel-
het kedvenc dalára, eltátoghatja kedvenc filmrészletét 
és YouTube-videóját, sőt, duettet is készíthet a bará-
taival, minderre pedig tizenöt másodpercük van a fel-
használóknak. A felületen a videóról visszajelzés is 
küldhető, alájuk lehet kommentelni, sőt üzenetet is 
küldhetünk más felhasználóknak. A TikTok már a 
Facebook és az Instagram letöltéseit is megdöntötte, 
így a 10 és 25 év közötti korosztály legnépszerűbb közösségi média platformja lett. Jelen-
leg is több mint egymilliárd felhasználója van. Miért lehet ilyen népszerű a fiatalok körében? 

A szakemberek szerint az ifjúsági kultúra jellemzője a kívülállás: olyan helyeket választanak, 
ahová a felnőtt tekintet nem lát el. A kábeltelevízió idején az MTV jelentette a kamaszoknak ezt a 
helyet, azt megelőzően a szamizdat ifjúsági lapok.  Napjainkban pedig jellemző, hogy a fiatalok 
felkapnak egy applikációt, aztán arra beszivárog az idősebb generáció ezért újabbat kell keresni-
ük. Ez történt a Facebookkal is, a fiatalok később átálltak az Instagramra, most pedig a TikTok 
tölti be a 15 évvel ezelőtti Facebook szerepét, ahová egyre jobban beszűrődnek a hírek is. 

Az utóbbi években elért hihetetlen szárnyalása mellett egyre jobban gyűlnek a viharfelhők 
a TikTok felett. Talán sokan nem tudnak róla, de a kínai Zhang Yiming által alapított, pekingi 
székhelyű ByteDance-hez köthető az alkalmazás. Egyes kormányok úgy vélik, a kínai technológi-
ai vállalatokat arra kényszeríti Peking, hogy a nemzetbiztonsági szervezetek számára egy hátsó 
kaput tegyenek készülékeikbe és szoftvereikbe. Első körben az Egyesült Államokban a Szövet-
ségi Kereskedelmi Bizottság figyelmeztette a felhasználókat, hogy 2019-ben a TikTok adatokat 
gyűjtött tőlük, ezért később a vállalat 5,7 millió dolláros bírságot fizetett ki. Nemrég az indiai kor-
mány tette tiltólistára az applikációt, mivel informatikusaik szerint engedély nélkül továbbít sze-
mélyes adatokat kínai szerverekre. Legújabban pedig az Anonymus hackercsoport is óva intette 
már a felhasználókat a TikTok használatól, mivel meg vannak róla győződve, hogy az appal több 
probléma is van. 

A szakemberek által felfedezett biztonsági rés lehetővé teszi, hogy az SMS-ben kapott linkre kat-
tintás után át lehet állítani több dolgot is a megtámadott TikTok profilban. Privát tartalmakat nyil-
vánossá lehet tenni, de még a levelezésekbe is bele lehet nyúlni. Mindemellett rávilágítottak arra 
is, hogy a TikTok akkor is rálát a vágólapra másolt adatainkra, ha éppen nem is fut az alkalma-
zás és semmi szüksége nem lenne rá. Elég aggályos ez abból kifolyólag, hogy manapság már 
rengeteg dolgot intéznek a felhasználók mobilról, érdemes csak a bankolásra gondolni. Mit te-
hetsz, hogy ne váljál internetes bűncselekmény áldozatává? 

Az internet és az applikációk kizárása természetesen nem jelenti a veszélyforrások megszűné-
sét, de mindenképpen szabályozni szükséges az internetfogyasztási szokásaidat: 

1.Érdemes arra figyelni, hogy ne használjál egyszerre túl sokféle platformot. 

2.Érdemes kijelölni képernyőmentes időszakokat, tevékenységeket és helyeket a lakásban, 
amit az egész családod betart. 

3.Fontos, hogy ne váljon parttalanná a médiahasználatod. Meg kell tanulnod beosztani az on-
line idődet! 

4.Ne legyen a családodban tabu. Beszéld meg velük, hogy mi történik a virtuális világban! 

5. A közösségi portálokon érzékeny adatokat és tartalmat soha ne adjunk ki a privát leve-
lezésekben és töröljük a vágólapra másolt információkat is!   

Forrás: https://futournet.hu/digilet/biztonsagi-problema-a-TikTok-on  
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4. Forrás: freepik.com 

https://futournet.hu/digilet/a-bankkartyas-fizetes-veszelyei
https://futournet.hu/digilet/biztonsagi-problema-a-TikTok-on


 

Allergia vagy nátha? - Figyelemfelkeltő tünetek 

Mikor gyanakodjunk egyszerű nátha helyett allergiára? A kérdés néha nem is olyan egyér-
telmű. Cikkünkből megtudhatod, hogyan dönthető el, hogy egy meghűlést kell-e kikezelni, 
vagy inkább allergológus szakemberrel érdemes kivizsgáltatni magadat. 

Mi okoz allergiát? 

Az egyik legfőbb jel, hogy az allergia a célszervtől függően általában mindig ugyanazt a szervet 
érinti. Ezért ha valakinek orrdugulása van, vagy folyik az orra, illetve viszket a szeme, garatja, füle, 
akkor az illetőnek szénanáthája lehet. 

Az allergia és a szénanátha jelentkezhet szezonhoz kötve (kora tavasz, nyár, késő nyár-kora 
ősz), ugyanakkor egész évben is okozhat panaszokat, a szezonalitás nem mérvadó. 

Ha a panaszok egész évben fennállnak, és gyakran eldugul az orrunk, csorog, viszket, akkor a 
közvetlen környezetünkben, lakásunkban van vagy lehet az ok. Allergiára utal, 
ha tüneteink megszűnnek, vagy enyhülnek más lakásban, szállodákban, utazások, kirándulások 
alkalmával. 

Nátha vagy allergia? - Ezekre figyelj még 

Ha a tüneteket pollenek okozzák, akkor mindig ugyanabban az időben kezdődnek a panaszok és 
fokozódnak napfényes, szeles időben, kinn a szabadban, a hajnali és esti órákban. Ilyenkor inten-
zívebb ugyanis a pollenszórás. 

Ha a tünetek jelen vannak már, és távolabbi tájakra (hegyekbe vagy tengerpartra) utazva a pana-
szaid "varázsütésre" megszűnnek, akkor is allergia lehet a tünetek okozója. Amennyiben szoká-
sos környezetünkbe visszatérve a panaszaid újra a régiek, nagy valószínűséggel allergiára kell 
gondolni.  

A szénanáthán kívül allergiára utal, ha korábban panaszmentesen fogyasztott ételekre jelentkez-
nek hirtelen a panaszok, mint émelygés, hányás, hasmenés, az egész testen jelentkező kiütések 
figyelhetők meg, esetleg fulladás lép fel. 

Allergia lehet a kiváltó ok, ha az egész tünetegyüttes megfázásra, náthára (innen a szénanátha 
elnevezés) utalnak, de nem szűnnek meg teákra, lázcsillapítókra, antibiotikumokra. Ugyanakkor 
az allergia, még, ha régóta áll fenn és nincs megfelelően kezelve, akkor sem okoz komolyabb fo-
gyást, tartós lázat, romló általános állapotot. 

Tovább: https://www.kamaszpanasz.hu/hirek/betegsegek/362/allergia-natha    
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5. Forrás:  unsplash 

https://www.kamaszpanasz.hu/hirek/betegsegek/9/szenanatha
https://www.kamaszpanasz.hu/hirek/betegsegek/7721/erosodik-a-pollenszezon
https://www.kamaszpanasz.hu/hirek/betegsegek/362/allergia-natha


   PÁLYÁZATOK  OLDAL  6  
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7. Forrás: http://kidfilmfestival.hu/   

6. Forrás:  https://cdn.kormany.hu/uploads/document/6/6b/6b2/6b2fdfdc8110b3f0e0ecf12f088b669d5a99c493.pdf  

https://cdn.kormany.hu/uploads/document/6/6b/6b2/6b2fdfdc8110b3f0e0ecf12f088b669d5a99c493.pdf


 

„Széchenyi öröksége” rajzpályázat 

Beküldési határidő: 2021. június 4. 

A Pázmaneum Társulás csatlakozva a Gróf Széchenyi Család 
Alapítvány által meghirdetett emlékévhez rajzpályázatot hirdet 
általános és középiskolás diákok részére „Széchenyi öröksége” 
címmel. A rajzpályázat védnöke dr. Szilágyi Péter, a Miniszterel-
nökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa. 

Ez év szeptember 21-én ünnepelhetjük a legnagyobb magyar 
születésének 230. évfordulóját. A Széchenyi-emlékévhez csatla-
kozik ez a pályázat is, hiszen Széchenyi István élete és munkás-
sága példaként szolgál mindannyiunknak. 

A rajzpályázat témája: Széchenyi István öröksége, avagy mire 
lehetünk büszkék magyarként. Mit köszönhetünk Széchenyi 
Istvánnak? A gazdaság, a közlekedés, a lótenyésztés, sport stb. 
terén végrehajtott reformjai, alkotásai, illetve vele és családja tör-
ténetével kapcsolatos események is megjeleníthetőek a rajzpá-
lyázatban. 

Pályázni lehet bármely szabadon választott technikával. A munkákat A/4-es vagy A/3-as mé-
retben, passzpartu nélkül kérjük beadni. Az alkotások hátoldalán tüntessék fel a pályázó nevét, 
életkorát, lakcímét, a kép címét és technikáját. Ha iskolán keresztül pályáznak, az iskola nevét, 
az osztályt és a felkészítő tanár nevét. Egy pályázó gyermek összesen egy pályaművel indul-
hat. 

Korcsoportok: 6–10, 11–14, 15–18 évesek. 

Tovább: https://www.oktatas.hu/palyazatok/diakoknak/szechenyi_rajzpalyazat  

 
*** 

Nagy Diák Klímateszt 

Tudod, milyen hatással van az emberi tevékenység a 
bolygónkra? Tudod, milyen következményekkel kell 
emiatt számolnunk? És tudod, hogy mit tehetünk a 
teremtett világ védelmében? Gyere, tedd magad pró-
bára, és töltsd ki a tesztet, hogy esélyes légy 
a fődíjra, amit te választhatsz magadnak egy fan-
tasztikus kétszemélyes külföldi vagy balatoni uta-
zás, egy elektromos robogó, vagy egy nagyértékű 
kerékpár közül! 

Az az iskola, amelyből a legtöbben töltik ki a tesz-
tet, egy laptopot kap! 

A három fordulóból álló vetélkedősorozat első szakasza online zajlik 2021. március 5. és 
2021. szeptember 5. között, a legjobb környezetvédők pedig továbbjuthatnak a középdöntő-
be. A tesztet bárki kitöltheti, de a fődíjakért csak a 14-24 év közöttiek versenghetnek. A kö-
zépdöntőt és a döntőt 2021. szeptember 30-án, a 28. Országos Ifjúsági Sajtófesztivál keretén 
belül rendezzük meg az Akvárium Klubban. 

Amennyiben elmúltál 14, de még nem töltötted be a 16. életévedet, szükség van rá, hogy a 
szüleid is hozzájáruljanak a részvételedhez, ezért a regisztráció során megadott szülői e-mail 
címre küldünk egy hozzájáruló nyilatkozatot. 

Gyere, és teszteld magad - csak 20 eldöntendő kérdés a klímavédelemért! 

Induljon a teszt! 

*1997.01.01. – 2007.12.31. között születettek 

Töltsd le a Nagy Diák Tesztek app-ot, és játssz még egyszerűbben! 

Forrás: https://nagydiaktesztek.hu/klimateszt  
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7. Forrás: unsplash 

8. Forrás: unsplash 

https://www.oktatas.hu/palyazatok/diakoknak/szechenyi_rajzpalyazat
https://nagydiaktesztek.hu/klimateszt/kviz
https://nagydiaktesztek.hu/klimateszt
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9. Forrás:  https://vfmk.hu/2021/04/27/kiss-janos-szinek-vilaga-cimu-virtualis-es-kirakatkiallitasa/  

https://vfmk.hu/2021/04/27/kiss-janos-szinek-vilaga-cimu-virtualis-es-kirakatkiallitasa/
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10. Forrás: https://www.tiszamozi.hu/Docs/Programok/00690/YT_workshop_A3_202104.pdf  

https://www.tiszamozi.hu/Docs/Programok/00690/YT_workshop_A3_202104.pdf
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11. Forrás: https://www.tiszamozi.hu/Docs/Programok/00689/filmes_tabor_2021.pdf  

https://www.tiszamozi.hu/Docs/Programok/00689/filmes_tabor_2021.pdf


 

SZOLNOKI PEDAGÓGIAI 
OKTATÁSI KÖZPONT 
 
 

 
Cím: 5000 Szolnok, Mária út 19. 
Telefonszám: 96/613-401 
E-mail: InfoPOKSzolnok@oh.gov.hu 
 
Felelős szerkesztő:  
Szabó Róza főosztályvezető 
 
Szerkesztő:   
Orbázi Melinda 

 
 

12. Forrás: pixabay 

 

Várjuk a Diákhírlevél tartalmával kapcsolatosan  megfogal-
mazott észrevételeiteket, ötleteiteket, javaslataitokat az alábbi 
elérhetőségeken.  

 

 

 

 

Orbazi.Melinda@oh.gov.hu 

 

 

 

 

Hasznos linkek: 

 

http://www.diakonkormanyzat.hu/ 

http://www.oktbiztos.hu 

https://www.oktatas.hu/ 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/orszagos_diaktanacs/kisokos 

 

http://www.diakonkormanyzat.hu/
http://www.oktbiztos.hu/
http://www.oktatas.hu

