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Már lehet jelentkezni a szeptemberben induló  
felsőoktatási képzésekre 

 

 
December 23-ától lehet jelentkezni a 
2022 szeptemberében induló felsőok-
tatási képzésekre. A felvételizők az E-
felvételi rendszerben jelentkezhetnek 
alap- és mesterképzésekre, valamint 
felsőoktatási szakképzésekre, és leg-
feljebb hat helyet (hármat díjmentesen) 
jelölhetnek meg 2022. február 15-ig. 
 
A felsőoktatási felvételi eljárás me-
netét, a pontszámítási módszereket, a meghirdetett képzéseket és 
az érvényes jelentkezéshez szükséges minden további információt 
az eljárás hivatalos honlapján, a felvi.hu oldalon közzétett Felsőok-
tatási felvételi tájékoztató (Tájékoztató) tartalmazza. A Tájékoztató 
várhatóan 2022. január végéig frissül a megjelenése utáni változá-
sokat felsoroló hivatalos kiegészítéssel, ezért a jelentkezés benyúj-
tása előtt érdemes újra átolvasni. 
 
Jelentkezni kizárólag az eljárás hivatalos honlapján, a felvi.hu-
n elérhető E-felvételi rendszerében lehet 2022. február 15-én 
éjfélig; a felület a jelentkezési határidőig folyamatosan elérhető. A 
felvételizőknek a véglegesítést követően legkésőbb 2022. február 
20-án éjfélig hitelesíteniük kell jelentkezésüket Ügyfélkapun ke-
resztül vagy az E-felvételi felületéről kinyomtatott és aláírt hitelesítő 
adatlap postára adásával (cím: Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, 
Pf. 1190). 

 

 

 

 

 

 

Tovább: https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/
jelentkezes_felsooktatasi_kepzes_2022/  
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A középfokú felvételi eljárás időrendi áttekintése (február) 

 

Általános iskolák 

Február 18-áig rögzíthetik a továbbtanulni szándékozó tanu-
lók jelentkezéseit a KIFIR felvételi lap kitöltő rendszer általá-
nos iskolák számára készített felületén, és ugyanitt előállíthat-
ják a felvételi lapokat (jelentkezési lap(ok) és tanulói adatlap).  

Ha a tanköteles tanuló nem nyújt be felvételi kérelmet, az 
igazgató írásban tájékoztatja a tanulót és a szülőt a tankötele-
zettség teljesítésével kapcsolatos kötelezettségekről. 

Február 18-áig továbbítják a jelentkezési lapokat a középfokú 
iskolákba. A jelentkezési lap(ok) mellé csatolni kell minden 
olyan dokumentumot, amely alapján a középfokú iskola a fel-
vételi kérelmeket elbírálását, illetve rangsorolását el tudja vé-
gezni.  

Február 18-áig továbbítják a tanulói adatlapokat az Oktatási Hivatalba. A tanulói adatlap mel-
lékleteként semmilyen dokumentumot nem kell csatolni.  

 

Középfokú iskolák  

A központi írásbeli vizsgát megszervező intézmények február 7-éig a Közfelvir rendszerben 
véglegesítik a központi írásbeli vizsgák eredményeit, valamint a vizsgázók jelenléti adatait, 
majd a Hivatal által meghatározott módon (Értékelő lap) értesítik az írásbeli eredményéről a 
tanulókat.  

 

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

 

*** 

 

 

Légy résen az okmányaid érvényességi idejével kapcsolatban! 

 

Egy nemrég hozott rendelet alapján, melyet a Ma-
gyar Közlöny 2021. december 17-én megjelent szá-
mában olvashatsz, a magyar hatóság által kiállí-
tott, Magyarország területén hatályos 

• 2020. március 11. és 2020. július 3. között 
lejárt, vagy 

• 2020. november 4. és 2022. május 31. kö-
zött lejárt vagy lejáró hivatalos okmány 2022. jú-
nius 30-ig érvényes.  

Mivel  többek között a személyi igazolvány és a diák-
igazolvány is hivatalos okmánynak minősül, érdemes ellenőrizned az ezeken szereplő lejára-
ti dátumokat. 

 

 

Forrás: https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/c7e1e8606dd1361a72d77734515809ee71c76f6e/megtekintes  
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3. Forrás: freepik 

4. Forrás: pixabay 

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


Állítsd be a kétlépcsős azonosítást! 

 

Egyre több felhasználói fiókot regisztrálunk a neten, így egyre nő az esélye, hogy ezek 
közül valamelyik hackerek áldozatává válik. Egy erős jelszó segít ugyan, de a plusz 
védelem soha nem árt. Ilyen a kétlépcsős vagy kétfaktoros azonosítás lehetősége. Te 
beállítottad már? 

 

Egy biztonsági konferencián tartott elő-
adáson elhangzott, hogy a felhasználók 
alig 10 százaléka kapcsolta be a kétlép-
csős azonosítást, vagyis a fennmaradó 
90 százalékát a fiókoknak még mindig 
csak a sima jelszó és felhasználónév-
kombináció védi. A kétlépéses hitelesí-
tésnek a lényege az, hogy nem elég 
egyetlen tényező vagy lépés az azo-
nosításra, hanem szükséges egy má-
sodik lépés is. Amennyiben a második 
hiányzik, akkor a rendszer nem engedi 
használni az adott fiókot. 

A kétlépcsős autentikáció három tí-
pusát különböztetjük meg. A rendszer 
kizárólag akkor enged be a profilba, ha 
valami privát információt tudsz - ilyen 
egy PIN-kód, ha valamit birtokolsz - 
ilyen egy SMS-számkód, ha valami 
egyedivel rendelkezel - ilyen az ujjlenyo-
mat.Több mint hét éve vezette be a két-
faktoros azonosítás lehetőségét a Go-
ogle. A Google esetében azért van különös jelentősége a minél erősebb biztonsági 
szintnek, mert számtalan alapvető szolgáltatást használunk rajta keresztül, az Android-
tól, a Gmail-en át a Chrome-ig, így elég érzékenyen érinthet valakit, ha kiderül, hogy mi a 
jelszava. Ezért már évek óta szinte kötelező, hogy a kétlépcsős azonosítást használjuk a Go-
ogle esetében. 

Beállítása úgy történik, hogy belépve a Google-fiókodba a jobb felső sarokban megjelenik az 
avatárod képe. Erre kattintva kinyílik egy ablak, ahol megtalálod az e-mail címed alatt a Be-
állítások linket, ami elvisz arra az oldalra, ahol a Biztonság menüpont található. Ha a két-
lépcsős azonosítás még nincs engedélyezve, akkor kapcsold be gyorsan. A következő olda-
lon aztán többféle megoldás közül is választhatsz, hogy miként szeretnéd a második lépcső-
ben hitelesíteni magad: a „Google értesítés” talán a legegyszerűbb, mert ilyenkor csak az 
igenre kell kattintani majd a telefonod kijelzőjén, de használható a Google Hitelesítő vagy 
akár az SMS-üzenet lehetősége. A „Biztonsági kódokat” érdemes a megfelelő esetekre 
tartogatni, mert ezekre is szükség szokott lenni olyan esetekben, amikor az egyéb lehetősé-
gek éppen nem állnak rendelkezésedre. A lényeg mindegyiknél az, hogy ha egy új eszközről 
lépsz be a fiókodba, vagy egy új eszközt használsz, akkor kérni fogja a második hitelesítést 
is a rendszer .Az utóbbi időben egyre nagyobb jelentősége lett a közösségi médiaprofilunk 
biztonságának. Számos olyan eset történt, amikor a gyanútlan felhasználó egyik pillanatról a 
másikra azt tapasztalta, hogy valaki feltörte Facebook- vagy Instagram-oldalát, és átvette az 
ellenőrzést a digitális énje felett. Az ilyen esetek elkerülésére a legjobb megoldás, ha beál-
lítod az általad használd összes közösségi oldalon is a kétfaktoros hitelesítést.  

 

Tovább: https://futournet.hu/digilet/allitsd-be-a-ketlepcsos-azonositast 
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5. Forrás: freepik 



 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

Tanácsok, hogy boldogabb legyél az újévben 

 

Szerte a világon emberek ezrei tesznek újévi fogadalmakat - a legtöbbjük fogyással 
kapcsolatos. Bár az egészséges testsúly megszerzése és megtartása fontos, de talán 
még fontosabb egy olyan fogadalom, ami segít kitalálni, hogyan legyél boldogabb. Íme, 
néhány tipp, aminek a segítségével boldogabb leszel az újesztendőben. 

 

 

Keress valamit magadon, amit szeretsz 

A legtöbbünknek nem okoz különösebb nehézséget megtalálni magunkat azt, amit nem sze-
retünk, és amit meg akarunk változtatni magunkon. Viszont sokkal boldogabbak lennénk, ha 
megtanulnánk felismerni azokat a dolgokat, amiktől csodálatosak vagyunk. Itt az ideje, hogy 
rájöjj, és elismerd, mi az, amit szeretsz magadban! 

Ígérd meg, hogy változtatsz azon, amit nem szeretsz 

Visszatérve ahhoz, amit nem szeretsz magadon: az önostorozás nem segít. Ha nem sze-
retsz kicsinyes lenni, határozd el, hogy megváltozol! Ha belefáradtál, hogy féltékeny vagy, 
akkor ne legyél az. Mindössze akaraterő kérdése. Az első lépés az igazi változáshoz, ha beis-
mered, hogy mi az, amit nem szeretsz magadban, és elhatározod, hogy dolgozni fogsz rajta. 

Csak pozitívan 

Itt az ideje, hogy megszabadulj a negatív emberektől az életedben. Kinek van ideje a plety-
kákra, az ellenségekre, amikor a pozitív, szerethető barátaiddal is töltheted az idődet? Fe-
lejtsd el a drámát, kerüld a negatív embereket, lépj tovább, és legyél boldogabb 2022-ben! 

Eddz 

Persze, a rendszeres edzés segít karcsúbbá válni, ám emellett boldogabbá is varázsol. Ho-
gyan? Oldja a stresszt, boldogsághormonokat szabadít fel, segít kitisztítani az elmédet, és 
kitalálni, hogy hogyan kezeld, vagy oldd meg a problémáidat. Csodálatos! 

Gondolkodj vagy elmélkedj 

Szánj időt a személyes mérlegelésre és elmélkedésre az újévben, és boldogabb leszel. Nem 
kell, hogy hivatalosan is meditálj, csak szánj naponta 10-20 percet arra, hogy kitisztítsd az 
elmédet, mindenféle zavaró tényezők nélkül - se telefon, se TV ne legyen körülötted, csak te 
és a gondolataid! 

 

Tovább: https://www.kamaszpanasz.hu/hirek/lelek/7173/boldogabb-az-ujevben  
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6. Forrás:  pixabay 

https://www.kamaszpanasz.hu/hirek/lelek/7173/boldogabb-az-ujevben


7. Forrás: https://kozut.hu/alomut-gyermekrajzpalyazat-2021-2022/   
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8. Forrás: https://hatartalanul.net/hatartalanul-program-2021-evi-palyazati-kiirasok/  

https://kozut.hu/alomut-gyermekrajzpalyazat-2021-2022/
https://hatartalanul.net/hatartalanul-program-2021-evi-palyazati-kiirasok/


   

Kajla keresi az ország legügyesebb harmadikos-negyedikes  
osztályait 

 
 

Nevezzetek az Országos Kajla Bajnokságra, és mérjétek össze tudásotokat a megyei 
selejtezőkön! Megyénként a 3 legügyesebb osztály indulhat a 20 db, egyenként 1 millió 

forint értékű, felejthetetlen osztálykirándulásért az online, élő elődöntőben. A két to-
vábbjutó pedig a döntőben játszhat a fődíjért. 

 
A játék menete 

 
Megyei selejtezők: 2022. 02.01. 10:00 - 03.06. 18:00  

Élő, online elődöntő: 2022. 03. 11. 19:00  
TV-s döntő: 2022. március 

 
 

A selejtezőben megyénként mérkőznek meg az osztályok. A budapesti osztályok a budapesti 
osztályokkal játszanak. Minden megyéből a 3 legügyesebb osztály jut tovább az online, élő 

elődöntőbe. 
 

Így játsszatok 
 

Az osztályotokat az osztályfőnök regisztrálja.  

A selejtező fordulót a meghirdetett időszakban - 2022.02.01. és 2022.03.06. között - bármikor 
lejátszhatjátok, de ismétlésre nincs lehetőség.  

Az osztályfőnökkel és osztálytársakkal megbeszélt időpontban lépjetek be a játékba ezen az 
oldalon! Válasszátok ki az osztályotokat és adjátok meg a tanárotoktól kapott jelszót! 

 Minden résztvevő be tud lépni a saját eszközéről (laptopról, telefonról). A résztvevőknek nem 
kell egy helyen tartózkodniuk.  

A játékot az osztályfőnökötök tudja elindítani. Az érvényes játék feltétele, hogy legalább hatan 
játsszatok az osztályból.  

Összesen 20 kérdésre kell válaszolnotok, minden kérdésre 30 másodperc áll majd rendelke-
zésre. Figyeljetek nagyon, mert a helyes válasz mellett a gyorsaság is számít a pontozás so-

rán! 
 

Tovább: https://sulibajnoksag.kajla.hu/#prepare  
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8. Forrás: https://sulibajnoksag.kajla.hu/  

https://sulibajnoksag.kajla.hu/#prepare
https://sulibajnoksag.kajla.hu/


 
 

 

 

„Együtt az úton” Biztonságban Videópályázat 

 

Forgassatok egy videót az osztályoddal arról, hogy miként közlekedtek együtt mások-
kal, és nyerjétek meg a 100.000 Ft értékű kultúrautalványt!  

 
A Magyar Autóklub a Fékezd Magad Alapítvány megbízásából országos videópályázatot hir-
det általános és középiskolás osztályok számára, melynek keretében legfeljebb 1 perces vide-
ót várunk a biztonságos közlekedés témakörében! 

Apa autózik? Anya sétál? Te pedig bringázol? 

Forgassatok egy videót az osztályoddal arról, hogy hogyan közlekedtek együtt mások-
kal, és nyerjetek élményt az egész osztály számára! 

1. A pályázaton bármelyik magyarországi általános és középiskolai osztály (a továbbiakban: 
pályázó) részt vehet, és pályázhat a képviseletében eljáró nagykorú személy útján. 

2. Egy pályázó több pályaművet is benyújthat. 

Kizárólag olyan pályaművet fogadunk el, mellyel más pályázaton nem indult az alkotó. 
A pályázat benyújtása: 

A pályázati anyagokat a palyazat.fma@gmail.com e-mail címre várjuk A videó hossza: maxi-
mum 1 perc lehet, támogatott formátum: mp4 A videók elkészítésénél nem lehet jogdíjas kép- 
és hangfelvételeket felhasználni.  

A pályaművek beérkezési határideje: 2022.01.31. 

 

Tovább: https://www.autoklub.hu/egyutt-az-uton-biztonsagban-videopalyazat/  
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9. Forrás: pixabay 

https://www.autoklub.hu/egyutt-az-uton-biztonsagban-videopalyazat/
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10. Forrás:  https://www.facebook.com/educatiokiallitas/  

https://www.facebook.com/educatiokiallitas/
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11. Forrás: https://vfmk.hu/   

https://vfmk.hu/
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12.. Forrás: https://korosikultura.hu/magyar_kultura_hete.html   

https://korosikultura.hu/magyar_kultura_hete.html
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13. Forrás:  : https://vfmk.hu/  



 

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 

 
 

14.  Forrás: freepik 

 

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

