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A középfokú felvételi eljárás 
időrendi áttekintése 

(március) 
 

Jelentkezési határidő a középfokú 
felvételi eljárásban:  

2022. február 18.  
 

A jelentkezések módosításának lehe-
tősége március 21–22-én, a módo-

sító tanulói adatlap kitöltésével.  
 

A módosító időszakban az alábbi módosítások végezhetők el:  
 

- az eredetileg megküldött tanulói adatlapon megadott sorrend 
módosítása, illetve 

- az eredeti tanulói adatlapon szereplő középfokú iskolában, az 
érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés 

alapján, új tanulmányi terület megjelölése. Az egyeztetés tényét 
az intézménynek az eredetileg benyújtott jelentkezési lapon fel 

kell tüntetnie. 
 

Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módo-
sító tanulói adatlapon feltüntetni! Intézményt és tanulmányi 

területet nem lehet a módosító időszakban törölni!  
 

A módosító tanulói adatlapot a tanulói adatlappal megegyező 
módon kell előállítani, azaz: 

 
- az egyéni jelentkezők a KIFIR felvételi lap kitöltő rendszer 

egyéni jelentkezők számára készített felületén, önállóan állíthat-
ják elő,  

- azon jelentkezők számára, akiknek eredeti tanulói adatlapját is 
az általános iskola állította elő a módosító tanulói adatlapot is az 
általános iskola állítja elő, a KIFIR felvételi lap kitöltő rendszer 

általános iskolák számára készített felületén.  
 

A módosító tanulói adatlapokat március 23-ig kell továbbítania 
a jelentkezőnek (egyéni jelentkező esetén), illetve az általános 

iskolának (általános iskolás jelentkező esetén) a Hivatalnak csa-
tolni.  

Forrás: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/
beiskolazas_feladatok_idopontok  
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1. Forrás: pixabay 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/beiskolazas_feladatok_idopontok
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/beiskolazas_feladatok_idopontok


 

 

PÉNZ7 2022. március 7-11. – várjuk az iskolák regisztrációját, dönt-
sük meg az eddigi rekordot! 
 
A PÉNZ7 pénzügyi és vállalkozói témahét az Emberi Erőforrások Minisztériumának irá-
nyításával az iskolai tanrendbe illeszkedve valósul meg. Célja, hogy a diákok gyakorla-
ti pénzügyi ismeretanyaggal bővíthessék tudásukat.  
  
A témahét címe 2022-ben: a Pénzügyi tervezés, megtakarítások. Emellett idén is a PÉNZ7 
részét képezi egy vállalkozói kompetenciafejlesztő kérdéskör is: InnoVÁL(L) - Vállalkozz oko-
san! 
 
Ízelítő a kísérőeseményekből: 
 

• BankVelem PénzOkos Kupa – jelentkezés 2022. április 6-ig 
• BankCode verseny – jelentkezés 2022. február 25-ig 
• Digitális Szimat Kvíz –  jelentkezés 2022. március 21-25. között 
• Részvényfutam – jelentkezés  2022. március 7 - április 1. között  
• ZsetON – Hangolódj a pénzügyekre! – online teszt – középdöntő 2022. március 25. 
• Junior Achievement Magyarország Innovációs napja – 2022. február 16-17. és 2022. 

március 30-31. 
 
Regisztráció az alábbi linken: 
 
 https://www.penz7.hu/regisztracio-pedagogusoknak-2021.cshtml  
 
 

Tovább: https://www.penz7.hu/  
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3. Forrás: https://www.okosanapenzzel.hu/   2. Forrás: https://www.penz7.hu/  

https://www.penz7.hu/regisztracio-pedagogusoknak-2021.cshtml
https://www.penz7.hu/
https://www.okosanapenzzel.hu/
https://www.penz7.hu/


Nem minden az, aminek látszik! 

A mindennapos internet és közösségi média használata számtalan lehetőséget rejt 
magában, azonban sokszor megfeledkezünk arról, hogy nem minden az, aminek lát-
szik és nem szabad minden elhinnünk, amit az interneten vagy akár a közösségi médi-
ában látunk. 

A mindennapos internet és közösségi média hasz-
nálata számtalan lehetőséget rejt magában, azon-
ban sokszor megfeledkezünk arról, hogy nem min-
den az, aminek látszik és nem szabad minden el-
hinnünk, amit az interneten vagy akár a közösségi 
médiában látunk. Manapság már nem csak a valós 
életben, hanem az online térben is próbálunk 
megfelelni másoknak és eleget tenni az elvárá-
soknak. Ezt csak még jobban megnehezíti, hogy a 
közösségi oldalak tele vannak tökéletesebbnél tö-
kéletesebb életekkel, illetve olyan személyekkel, 
akik csak az életük pozitív oldalát osztják meg, 
mindig tökéletesen néznek ki, tökéletes fényképe-
ket készítenek, tökéletes helyeken. Éppen ezért 
nehéz megkülönböztetni a közösségi oldalak vilá-
gát és a valós életet, továbbá azt, hogy a valós 
élet nem arról szól, hogy minden mindig töké-
letes körülöttünk. Emiatt hamis világkép alakul-
hat ki bennünk, amely következtében azt gon-
dolhatnánk, hogy a mi életünk nem elég jó a 
többiekéhez képest. A kutatók szerint a jelenség 
hátterében a társas összehasonlításnak van foko-
zott szerepe. Mindenki igyekszik a lehető legvon-
zóbb képet festeni önmagáról a közösségi médiá-
ban. Még ha el is tekintünk a Photoshoppal és 
filterekkel feljavított képektől, ez a tendencia ak-
kor is csak a valóság egyik oldalát mutatja be. Másokból a legelőnyösebb pillanatokat látjuk, 
kimarad az álmos, nyűgős vagy egyszerűen fáradt arc, ami a tükörből viszont gyakran visz-
szanéz ránk. Ez pedig könnyen hamis és torz testképideálhoz vezethet. A tökéletesen be-
állított képek és „életek” erősen ronthatják az önbizalmunkat, az általános testképideálunkat 
és a saját testünkhöz, valamint énképünkhöz való viszonyunkat. Ezt a jelenséget próbálta 
érzékeltetni egy blogger, aki megpróbálta érzékeltetni, hogy hogyan néznek ki a különféle 
közöségi oldalakra feltöltött fényképek, és hogy hogyan zajlanak ezek a tevékenységek a 
valóságban: 

Szakértők figyelmeztetnek arra, hogy akármennyire is csábítónak tűnnek a különféle alkal-
mazások által használható filterek, valamint a Photoshop különféle beállításai, szépítő meg-
oldásai, nem szabad elfelejteni, hogyha a valóságban személyesen találkozunk valaki-
vel, akkor ezek nem állnak a rendelkezésedre, ezért kár becsapni másokat azzal, hogy 
megmásítjuk a képeinket. Ne arra törekedjünk, hogy minél tökéletesebb képet lássanak 
belőlünk mások a közösségi oldalakon. Ne az legyen a célunk, hogy mindig minden pillanat-
ban azt mutassuk be a bejegyzéseinkben, hogy milyen csodás helyeken jártunk, csodás éte-
leket és italokat fogyasztottunk el, milyen szuper családunk, barátaink vannak, és ne azt pró-
báljuk bizonygatni, hogy milyen tökéletes az életünk. Azt az időt, amit a posztolásra és a 
kényszeres képkészítésre, megosztásra fordítunk, töltsük inkább a körülöttünk lévők-
kel és élvezzük ki a közösen eltöltött idő minden pillanatát. Fontos, hogy tudatosítsuk ma-
gunkban: a közösségi médiában mutatott életek sok esetben, csak idealizált, szándékosan a 
közönség számára generált, mutatott életek. Az igazi valóság teljesen más és sokkal tá-
gabb!   

 

Forrás:  https://futournet.hu/digilet/nem-minden-az-aminek-latszik  
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4. Forrás: unsplash 

https://futournet.hu/digilet/nem-minden-az-aminek-latszik


 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: https://www.oktatas.hu/kozneveles/orszagos_diaktanacs/diakjogi_tudor 
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A nevetés elképesztő hatásai a testre 

Csillapítja a fájdalmat. Csökkenti a gyulladást. Erősíti az immunrendszert. Kalóriákat 
éget el. És mindezt egyszerre. Mielőtt a legközelebbi patikába szaladnánk beszerezni 
ezt a páratlan csodaszert, jobb, ha tudatosítjuk: ez nem kapható semmilyen gyógyin-
tézményben. Az egyetlen hely, ahonnan elővarázsolhatjuk, mi magunk vagyunk. 

A nevetés nemcsak kellemes, hanem hasznos dolog is. A görögök és a kínaiak már évszáza-
dokkal ezelőtt hittek jótékony erejében. Ezért fogadtak fel komédiásokat gyógyítás céljából. A 
középkor udvari bolondjai közismert figurák. Nemigen képzelhető el nélkülük egy valamire 
való királyi rezidencia. 

A modern korban, a pszichológia előtörésével megsokasodtak az emberi viselkedéssel kap-
csolatos kutatások is. Ennek keretén belül elkerülni sem lehetett a nevetés tanulmányozását, 
annyira hozzátartozik az ember alapvető természetéhez. 

Gyógyítja a testet 

„A hétköznapi tapasztalat azt mutatja, hogy azok az emberek, akiknek megadatott, hogy 
könnyű szívvel, nevetve járják az élet útját, általában egészségesebbek és életrevalóbbak, 
mint pesszimistább embertársaik” - tartja egy nevetéskutató. Se szeri, se száma azoknak a 
kedvező hatásoknak, amit a nevetés idéz elő. Összességében immunerősítő, emésztést és 
vérkeringést szabályozó szerepe van.  

A belső szervek és sejtek oxigénellátása ugrásszerűen megnő a nevetés során. Jobb, 
mint egy aerobik gyakorlat. A számítások szerint a szervezet oxigénfelvétele négyszeresére 
növekszik. A tüdő kitágul, a légzés intenzitása nő. Állítólag 17-18 izom lendül működésbe, 
csak az arcon. Az egyéb izmok nemcsak ellazulnak általa, de meg is erősödnek. Egy kiadós 
nevetéssel úgy megtornáztatjuk a hasizmainkat, mint egy sor felüléssel. Kiszámolták, hogy 
napi 10-15 percnyi kacagással 50 kilokalóriát égetünk el. 

 
Tovább: https://www.kamaszpanasz.hu/hirek/lelek/264/nevetes-gyogyito-hatasa   
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5. Forrás:  freepik 

https://www.kamaszpanasz.hu/hirek/betegsegek/1613/immunrendszer-gyengito-szokasok
https://www.kamaszpanasz.hu/hirek/taplalkozas/2929/anyagcsere-serkentes
https://www.kamaszpanasz.hu/hirek/lelek/264/nevetes-gyogyito-hatasa


 

„Magyarország jó tanulója, jó sportolója - 2021”  
 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nyílt pályázatot hirdet a 
„Magyarország jó tanulója, jó sportolója - 2021” 

cím elnyerésére. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Minisztérium) a „Magyarország jó ta-
nulója, jó sportolója - 2021” címmel azon tanulókat kívánja kitüntetni, akik a  2020/2021. tan-
évben kimagasló tanulmányi- és sportteljesítményt nyújtottak. 
 
A pályázat kiírásában közreműködő sportköztestületek: 
a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Nemzeti Versenysport 
Szövetség, valamint a Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség. 
 
1. A PÁLYÁZAT CÉLJA 
 
A pályázat célja: 
− az ifjúság ösztönzése az eredményes tanulásra és magasabb szintű sportolásra, valamint 
a fizikai aktivitásra, rendszeres és egészségfejlesztő testmozgásra; 
- a legkiválóbbak méltó elismerésben részesítése. 
 
2. A PÁLYÁZAT DÍJAZÁSA 
 
A díjazottak a „Magyarország jó tanulója, jó sportolója − 2021” címet elismerő miniszteri 
oklevelet kapnak a 2020/2021. tanévben elért kimagasló tanulmányi- és sportteljesítményü-
kért. 
 
3. PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK 
 
A cím elnyerésére két kategóriában nyújtható be pályázat. A besorolás a 2020/2021. tanévre 
vonatkozóan történik. 
I. kategória: oktatási intézmény nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy 
egyéni munkarend keretében részt vevő 5−8. évfolyamos tanulója 
II. kategória: oktatási intézmény nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy 
egyéni munkarend keretében részt vevő 9−13. évfolyamos tanulója 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 28. 

Tovább: https://palyazatmenedzser.hu/magyarorszag-jo-tanuloja-jo-sportoloja-2021-palyazat-kimagaslo-tanulmanyi-es-
sporteredmenyt-elero-tanuloknak/  
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6. Forrás: freepik 

https://palyazatmenedzser.hu/magyarorszag-jo-tanuloja-jo-sportoloja-2021-palyazat-kimagaslo-tanulmanyi-es-sporteredmenyt-elero-tanuloknak/
https://palyazatmenedzser.hu/magyarorszag-jo-tanuloja-jo-sportoloja-2021-palyazat-kimagaslo-tanulmanyi-es-sporteredmenyt-elero-tanuloknak/


Rajzpályázat – 2022 év madara a zöld küllő 

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) rajzpályázatot hirdet óvo-
dás, alsó tagozatos, felső tagozatos, középiskolás és felnőtt kategóriákban. 

A rajzpályázat témája: zöld küllő 

Pályázati kategóriák: 
1. óvodás, 
2. alsó tagozatos (1-4. osztály), 
3. felső tagozatos (5-8. osztály), 
4. középiskolás (9-12. osztály), 
5. felnőtt. 

A beküldési határidő (postára adás dátu-
ma) március 14. 

Pályázni  a következő módon lehet: 

• Csak egyénileg lehet pályázni 

• Pályázónként maximum 3 rajz küldhető be 

• A rajz maximális mérete: A4 

• Alkalmazható technikák: grafit, színes ceruza, filctoll, zsírkréta, tus, tempera, vízfesték, 
akril stb. (vagy ezek ötvözete) 

• A pályamunka hátoldalán a következő adatokat hiánytalanul kérjük feltüntetni: pályázó 
neve, életkora, nevezési kategória, szülő vagy felkészítő pedagógus neve, telefonszá-
ma, lakcíme, e-mail címe 

• A kézzel készült eredeti alkotásokat kérjük postán megküldeni (az alkotást nem tudjuk 
visszapostázni!) 

• A pályamű beküldésével úgy tekintjük, hogy a törvényes képviselő beleegyezését adta 
a pályázaton való részvételhez, a beküldött pályamű kiállításon, illetve interneten való 
megjelenítéséhez 

• Kizárólag olyan alkotással lehet pályázni, amely más pályázatokon nem vett részt 

Óvodák és iskolák a rajzokat együttesen, egy borítékban is beküldhetik, borítékra írják rá 
RAJZPÁLYÁZAT 

Beküldési cím: 

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 
1536 Budapest Pf. 283 

A borítékra kérjük ráírni: " Zöld küllő" 

Díjak, eredményhirdetés: 

Minden kategóriában a 3 legjobb pályaművet díjazzuk. 

 

Tovább: https://www.mme.hu/rajzpalyazat-2022-ev-madara-zold-kullo  
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7. Forrás: pixabay  

https://www.mme.hu/rajzpalyazat-2022-ev-madara-zold-kullo
https://sulibajnoksag.kajla.hu/


 
 

 
 

Jelentkezz te is a Netbiztos Videópályázatra! 

 

Biztonságban vagy az interneten? Tudod, mire figyelj szörfölés, csetelés, keresgélés, 
zenehallgatás, videónézés és blogolás közben? Készíts róla videót, hogy segíts a töb-

bieknek is okosan használni a netet!  A Telenor és a DUE közös pályázatára 2022. 
március 31-ig jelentkezhetsz. 

 

A pályázatra két témában várjuk a maximum 3 perces kisfilmeket, videókat. Az egyik a biz-
tonságos internethasználat, a másik az internet kreatív használata a tanulásban. A pá-
lyaművek legyenek figyelemfelkeltők, ötletesek, kreatívak, amilyet te is szívesen megnéznél! 
A két témán belül nincs egyéb megkötés, kiragadhatod bármely apró elemét vagy nagyobb 

részét is feldolgozhatod. 

 

A pályázaton 12 és 22 év közötti fiatalok vehetnek részt. Egy pályázó több videót is 
beküldhet mindkét témában. 

 

Az elkészült videókat a Youtube-ra kell feltölteni, a linket és a bemutatkozást pedig a DUE 
pályázati felületén beküldeni – https://palyazat.due.hu/. A pályázatbeadó felület 2022. január 
1-től érhető el. A pályaműveket szakmai zsűri értékeli. A három legjobbnak ítélt videó készí-

tőjét díjazzuk. 

 

Tovább: https://due.hu/aktual/palyazatok/jelentkezz-te-is-a-netbiztos-videopalyazatra/  
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8. Forrás: freepik 

https://palyazat.due.hu/
https://due.hu/aktual/palyazatok/jelentkezz-te-is-a-netbiztos-videopalyazatra/
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9. Forrás: http://www.agoraszolnok.hu/rendezvenyeink/belvarosi_bagolykukkolas_917  

http://www.agoraszolnok.hu/rendezvenyeink/belvarosi_bagolykukkolas_917
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10. Forrás: https://vfmk.hu/2022/01/28/nemzetkozi-konyvajandek-nap-2022-02-25/  

https://vfmk.hu/2022/01/28/nemzetkozi-konyvajandek-nap-2022-02-25/
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11. Forrás: https://korosikultura.hu/konyvudvari_vigassag.html  

https://korosikultura.hu/konyvudvari_vigassag.html


 

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 

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

http://www.diakonkormanyzat.hu/
http://www.oktbiztos.hu/
http://www.oktatas.hu
https://www.oktatas.hu/kozneveles/orszagos_diaktanacs/diakjogi_tudor
https://www.oktatas.hu/kozneveles/orszagos_diaktanacs/diakjogi_tudor

