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Nyolcadikos diákok figyelmébe! 

 

Rendkívüli felvételi eljárás, üresen maradt  

férőhelyek 

 
Az Oktatási Hivatal nyilvá-
nosságra hozza a rendkí-
vüli felvételi eljárással kap-
csolatos legfontosabb tud-
nivalókat. 

 

Amennyiben a tanuló az általános felvételi eljárás időszakában nem 
nyert felvételt egy középfokú intézménybe sem, vagy felvételt nyert, 
de bármilyen okból megváltoztatja döntését úgy –  a 2022. május 9. 
és augusztus 31. között megtartható rendkívüli felvételi eljárás 
során – egyénileg, közvetlenül az általa választott középfokú iskolá-
ban való jelentkezéssel, egyeztetéssel kérheti felvételét bármely 
olyan középfokú intézménybe, amelynek az általános felvételi eljá-
rás lezárulása után maradtak betöltetlen férőhelyei. 

A rendkívüli felvételi eljárás már nem része a középfokú intézmé-
nyek felvételi információs rendszerének (KIFIR), de az Oktatási Hi-
vatal az alábbiakban segítséget nyújt a kereséshez az általános is-
kolák, a szülők és a tanulók számára. 

A középfokú intézmények által a rendkívüli felvételi eljárásban meg-
hirdetett férőhelyek keresésére szolgáló program elérhető az alábbi 
linkről: 

A rendkívüli felvételi eljárásban meghirdetett férőhelyek keresőprog-
ramja 

A rendkívüli felvételi eljárásban való részvétel módját és feltétel-
rendszerét a fogadó középfokú iskola igazgatója határozza meg. Az 
intézmény vezetőjének pozitív döntését követően a tanuló beirat-
kozhat 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!  
 

Ellenőrizhetők az adatok, módosítható a sorrend a felsőoktatási 
felvételiben 

 

2022. április 20-tól elérhetők az ügyintézési funkciók a felvi.hu honlapon, az E-felvételi 
rendszerében. A felsőoktatásba jelentkezőknek lehetőségük van adataik ellenőrzésére, 
módosítására, az esetleg még hiányzó dokumentumaik pótlására, illetve egy alkalom-
mal az eredeti jelentkezési sorrendjük megváltoztatására. 
 
Az E-felvételiben a jelentkezők folyamatosan ellenőrizhetik a 2022. évi általános felsőoktatási 
felvételi eljárás központi nyilvántartásában szereplő adataikat: a személyes információkat, a 
megjelölt képzéseket és azok sorrendjét, a benyújtott dokumentumok, valamint kérelmek fel-
dolgozottságát, a feldolgozás eredményét, továbbá a közhiteles elektronikus nyilvántartások-
ból átvett információkat (érettségi eredmények, felsőoktatási oklevelek, nyelvvizsga-
bizonyítványokra vonatkozó hitelességi információk). Az e-ügyintézési funkciók segítségével 
egyszerűen kérhetik az esetleg hibásan megadott adatok módosítását is. 
 
A felvételizők az E-felvételiben azt is nyomon követhetik, hogy az egyes jelentkezési helyei-
ken – a pillanatnyilag rendelkezésre álló, igazolt eredmények alapján – éppen hány pontjuk 
van. Mivel az adatok folyamatosan frissülnek, mindenkinek érdemes megtekintenie a felületet 
akkor is, ha semmit sem kell módosítania. A fontos információt tartalmazó üzenetek (pl. a hi-
ánypótlási felszólítás) az E-felvételi „Hivatalos iratok" menüpontjába érkeznek, amelyről a köz-
ponti felvételi nyilvántartásban szereplő e-mail-postafiókokba is értesítés érkezik. 
 
A 2022. május-júniusi érettségi eredményeket igazoló bizonyítványt vagy tanúsítványo-
kat nem kell feltölteni a rendszerbe – hasonlóan a 2006. január 1. után megszerzett érett-
ségi eredményeket igazoló dokumentumokhoz, a 2006. február 1. utáni felsőoktatási okleve-
lekhez (bizonyos kivételektől eltekintve) és a 2003. január 1. után megszerzett nyelvvizsga-
bizonyítványokhoz. Ha azonban a felvételiző a jelentkezési határidő után kapja meg a nyelv-
vizsgáját, meg kell adnia a felületen a nyelvvizsga-bizonyítvány adatait. 
 
A jelentkezési sorrend módosítására vagy a jelentkezési határidőig megjelölt jelentkezési 
helyek visszavonására legkésőbb 2022. július 7-ig, egyetlen alkalommal van lehetőség az E-
felvételi „Sorrendmódosítás” menüpontjában. A változtatások az elküldött kérelmek feldolgo-
zása után jelennek meg az ügyintézési felületen. A benyújtott kérelmek státusza az E-felvételi 
„Kérelmek” menüpontjában ellenőrizhető. 
 
 
Forrás: https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/efelveteli_ugyintezes_2022/  
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2. Forrás: https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/aktualis/22A_e_ugyintezes  

https://www.felvi.hu/felveteli/efelveteli
https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/efelveteli_ugyintezes_2022/
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/aktualis/22A_e_ugyintezes


 
 
Ha pályaválasztás előtt állsz, segít a POM! 
 
Fogalmad sincs, mi szeretnél lenni? Túl sok minden érdekel, vagy túl kevés? Csak a 
médiakarrier vonz vagy az énekesi? Esetleg a sportkarrier tetszik igazán? Nem jut 
eszedbe más, ami érdekelne? Elbizonytalanodtál?  
 
Talán nem is gondolod, mennyien vannak még így 
ezzel! 
 
A pályaválasztás során arról döntesz, hogy milyen 
munkát szeretnél végezni, milyen szakmát választa-
nál, illetve ehhez milyen készségeket, képességeket 
kell megszerezned, hol tanulj tovább. 
 
Az EFOP-3.2.13-17-es projekt (megvalósítója az OH - 
Oktatási Hivatal) egy olyan webalapú programot fej-
lesztett, ami segíthet abban, hogy jól válassz pá-
lyát.  Ez pedig azért nagyon fontos, mert ha azt csiná-
lod, amit szeretsz, akkor boldogabb és sikeresebb le-
szel az életed folyamán. 
 
Ugye milyen szuperül hangzik? 
 
Ez a kifejlesztett webes eszköz, azaz a POM – Pá-
lyaorientációs mérő- és támogatóeszköz három 
részből áll. Ebből kettő önismereti jellegű. Amikor 
ezeket a teszteket töltöd, olyan kérdésekkel találkozol majd, amelyek RÓLAD szólnak. 
Ezekre válaszolva talán olyan dolgokon is elgondolkozol, melyeken korábban nem. A kérdé-
sek nagy része azt térképezi föl, mit szeretsz csinálni, milyen tevékenységek végzése közben 
érzed jól magad, mi az, ami igazán leköt/ feltölt. 
 
Ugye tudod, hogy mindenki jó valamiben? A POM segít abban, hogy megtudd, te mi-
ben vagy az, mit szeretsz csinálni igazán. 
 
A harmadik feladatsor más jellegű, mint az előző kettő. Itt olyan MTMI-feladatok megoldá-
sára lesz lehetőséged, amelyek – elsősorban – a mindennapi élethelyzetekhez, ismereteid 
gyakorlati alkalmazásához kötődnek. A feladatok megválaszolása közben változatos té-
mákkal és kérdésekkel találkozol, melyek megoldása után kiderülhet, mennyire értesz jól 
ezekhez a területekhez. 
 
Az MTMI egy mozaikszó, ami a következő területek kezdőbetűiből áll össze: matematika, ter-
mészettudományok (élő és élettelen természet), műszaki területek és informatika. 
 
A feladatok egyéb képességeket is mérnek: megoldásukkal megtudhatod, mennyire 
vagy kitartó, mennyire tájékozódsz jól a térben vagy mennyire látod jól az összefüggé-
seket. 
 
Ha minden kérdéssort kitöltöttél, következhet a visszajelzés. A rendszer kiértékeli válaszai-
dat és "komplex (azaz sokrétű és összetett) képet rajzol meg rólad". Nemcsak azt tudhatod 
meg, mihez értesz igazán, milyen a személyiséged, hanem azt is, hogy érdemes-e MTMI-s 
pályaválasztáson gondolkoznod, vagy milyen erőfeszítéseket tehetsz annak érdekében, hogy 
nagyobb eséllyel kerülj be egy általad választott területre. 
 
A kifejlesztett program azonban ennél is többet nyújt; továbbtanulási uta-
kat, foglalkozásokat ajánl eredményeid alapján, hiszen a rendszerben infókat kereshetsz 
és találhatsz a szakmák/pályák világáról. A POM abban is támogat, hogy megtaláld a ne-
ked tetsző képzési helyeket. 
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3.  Forrás:  https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/hirek/ha-
palyavalasztas-elott-allsz-segit-a-pom 



 
 
 
 
A POM „feladata” széleskörű, hiszen naprakész információkkal kell szolgálnia a pályaválasz-
tásról, a továbbtanulási útvonalakról, valamint a szakmák, pályák világáról. Ezenfelül egyfajta 
támogatást is nyújt, hogy minél jobban feltérképezhesd erősségeidet, értékeidet, érdeklődé-
seidet. 
 
A rendszer egyik különleges eleme lehetőséget teremt arra is, hogy „meghívj” egy szá-
modra fontos embert, akiben megbízol és segíthet abban, hogy még jobban megismerd 
magad, vagyis minél pontosabb képet kaphass önmagadról. Ez a személy lehet a szüleid 
egyike, egy barátod vagy a tanárod is.  
 
Összefoglalva tehát: a tehetségünk, a csak ránk jellemző „egyéni csomagunk” megismeré-
se és értékelése nagyon fontos a pályaválasztásunk szempontjából (is). A POM ezekre a kér-
désekre próbál választ adni, hiszen minél reálisabb önképed, annál megalapozottabban és 
sikeresebben hozhatsz döntést. 
 

 
Az alábbi linkre kattintva megnézheted a POM-ról készült kisfilmet; 

 
https://www.youtube.com/watch?v=7kUN4uJMbGk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
vagy akár rögtön meg is tudhatod, hogy te miben vagy jó, milyen tevékenységek végzése 

közben érzed jól magad, merre tovább; 
 

 
A POM elérhetősége:  

 
https://pom.oktatas.hu/ 

 
 

Forrás: https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/hirek/ha-palyavalasztas-elott-allsz-segit-a-pom  
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Forrás: https://www.oktatas.hu/kozneveles/orszagos_diaktanacs/diakjogi_tudor 
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https://www.oktatas.hu/kozneveles/orszagos_diaktanacs/diakjogi_tudor


 

Így küzdhetsz Te is az illegális szemét ellen 

Aki gyakran jár a természetben, neki sajnos ismerős látvány a túraútvonalak mentén, 
erdőszélen lerakott szeméthalom, amely nem csak a tájképet csúfítja, de a környezetre 
is káros hatással van. De sokszor nem is kell ennyire messzire menni, hiszen vannak, 
akik még csak meg se próbálják elrejteni a hulladékot, és egyszerűen csak a város szé-
léig viszik ki, de a nagyvárosokban az utcasarkon lerakott szemétkupac sem ritka lát-
vány. 

Környezeti hatások 

Az illegálisan lerakott hulladék környezetkárosító hatásai a természetben azonban hatványo-
zottan érvényesülnek. Ez elsősorban a talajra a legkárosabb, hiszen a nem megfelelően ke-
zelt hulladékok bomlástermékeit az esővíz szétmossa a felszínen, ami ezután könnyedén be-
szivárog a talajba, ezáltal pedig nem csupán a környező növényvilágot, de értékes vízbáziso-
kat is veszélyeztet. 

A szakszerűtlen lerakás emellett a levegőt is szennyezi. A légköri kiporzás, illetve a szerves-
anyag-tartalmú hulladék bomlása során keletkezett gázok (ammónia, hidrogén-szulfid stb.) 
bűzhatása a közvetlen környezetét terheli. Azonban a kezelés nélküli hulladékhalmok finom 
porát, illetve nagyobb darabjait (papír, műanyag fólia) a szél vagy kisebb légmozgás is a leve-
gőbe emeli, ami így lakott területekre is könnyedén visszajuthat, ezáltal nem csupán a termé-
szetet, de az emberek egészségét is közvetlenül veszélyezteti. 

Így tehetsz ellene 

Sajnos a hulladékhalmok mellett eddig sokan elsétáltak, hiszen nem volt köztudott, hogy mit is 
lehetne pontosan tenni. Az elkötelezettebbek sokszor saját erőből szállították el a hulladékle-
rakóba a szemetet, de erre érthetően nem mindenkinek van lehetősége. A hivatalos bejelen-
tés pedig bonyolult és sokszor eredménytelen volt. 

Ám az elmúlt években a rendszer sokkal gördülékenyebbé vált. Nem csupán a hivatali eljárás-
rend egyszerűsödött, de a bejelentéshez sem kell ügyfélszolgálatokkal telefonálgatnunk, ha-
nem pár gombnyomással értesíthetjük a hatóságokat. 

Az ios-en és androidon is elérhető HulladékRadar alkalmazás segítségével egyszerűen je-
lenthetünk bármilyen illegális hulladékot. Nincs más dolgunk, mint engedélyezni a hozzáférést 
a kameránkhoz és a készülék gps adataihoz. Ezután, ha illegális szemétlerakatot találunk, 
például kirándulás közben, akkor az alkalmazáson keresztül minimum egy, de maximum öt 
fénykép csatolásával könnyedén értesíthetjük az illetékes szerveket, melyhez az app automa-
tikusan társítja a tartózkodási helyünket is. Ezután nekünk nincs más dolgunk, mint várni, 
hogy az illetékesek felszámolják a szemétkupacot, mi pedig a teljes folyamatot nyomon követ-
hetjük, hiszen az alkalmazáson keresztül láthatjuk, hogy épp milyen szakaszban jár a bejelen-
tésünk és az azt követő intézkedés. 
 
Afelől sem kell tartanunk, hogy ez csak csepp a tengerben. A 2020 júliusában elérhetővé vált 
alkalmazás országos szinten eddig már 68 ezer tonna illegális hulladék felszámolásában 
játszott szerepet. Ahhoz pedig te is könnyedén hozzájárulhatsz, hogy ez a szám a jövőben 
még ennél is nagyobb legyen. 

Tovább: https://futournet.hu/zoldovezet/igy-kuzdhetsz-te-is-az-illegalis-szemet-ellen  
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4. Forrás:  freepik 

https://apps.apple.com/hu/app/hullad%C3%A9kradar/id1519960724
https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.gov.hulladekradar&hl=hu&gl=US
https://futournet.hu/zoldovezet/igy-kuzdhetsz-te-is-az-illegalis-szemet-ellen
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5. Forrás: https://vfmk.hu/  

https://vfmk.hu/


 

„VIGADJATOK ÜGYESEN!” 

Prózamondó verseny Tamási Áron műveiből 

Tamási Áron születésének 125. évében videós próza-
mondó versenyt hirdetünk a diaszpóra magyarságának. 
A versenyre egy szabadon választott Tamási-művel 
vagy annak részletével lehet jelentkezni.   

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK: 

A versenyt három korcsoportban hirdetjük meg: 

• 6–12 éves 
• 13–18 éves 
• 19–99 éves 

TECHNIKAI FELTÉTELEK: 

• a kiválasztott szöveg terjedelme: legfeljebb 3 perc összefüggő  szövegrészlet, 
• vágás nélküli videó feltöltése YouTube-ra (jó kép- és hangminőségben), 
• a kitöltött jelentkezési lap és a YouTube-link beküldése (URL). 

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2022. MÁJUS 16. 

EREDMÉNYHIRDETÉS: 2022. JÚNIUS 16. 

AJÁNLOTT IRODALOM ide kattintva 

 

Tovább: https://tamasiaronemlekev.hu/prozamondo-verseny/  

 

*** 
  

IGAZÍTÁS A VILÁGON 

Novellaíró pályázat TAMÁSI ÁRON emlékére középiskolá-
sok számára 

A Tamási Áron 125 Emlékév novellapályázatot hirdet a Kárpát-
medence és a diaszpóra magyarság középiskolás korosztálya 
számára, amellyel Tamási Áron sajátos művészi világát, vará-
zsos kifejezésmódját szeretnénk megidézni. Olyan mesét, rövid 
novellát, történelmi kisprózát, „tamásis” hangulatú írásokat vá-
runk, amelyek az író köztünk élő szellemét mutatják be. 

 

A nevezés részletei: 

Beküldési határidő: 2022. május 30. (hétfő) éjfél 

Az írás Word dokumentumban, 12-es betűmérettel, Times New Roman betűtípussal készül-
jön, 1,5-ös sortávval 5000 karakterben (szóközökkel együtt) – a szerző neve és a novella cí-

me feltüntetésével. 

Beküldendő a kiírás alatt található feltöltési lehetőségen keresztül 

Eredményhirdetés: 2022. június 30. (csütörtök) 10 órakor az Emlékév honlapján. 

Az első három helyezést elérő diák művét megjelentetjük az Emlékév honlapján és facebook-
oldalán, valamint lehetőséget teremtünk nyomtatásban való megjelenésre is.  

 

Tovább: https://tamasiaronemlekev.hu/2022/04/12/novella_iro_palyazat/  

 

VIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM PÁLYÁZATOK       OLDAL  8 

6. Forrás:  pixabay 

7. Forrás:  unsplash 

https://tamasiaronemlekev.hu/ajanlott-irodalom/
https://tamasiaronemlekev.hu/prozamondo-verseny/
https://tamasiaronemlekev.hu/2022/04/12/novella_iro_palyazat/
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8. Forrás: https://korosikultura.hu/star_wars_az_ero_legyen_veled.html   

https://korosikultura.hu/star_wars_az_ero_legyen_veled.html
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9. Forrás: http://www.agoraszolnok.hu/rendezvenyeink/erdekes_szolnok_960  

http://www.agoraszolnok.hu/rendezvenyeink/erdekes_szolnok_960
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10. Forrás:  https://www.tiszamozi.hu/Programjaink.aspx  

https://www.tiszamozi.hu/Programjaink.aspx


 

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 

 
 

11.  Forrás: unsplash 

 

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  
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