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Középfokú felvételi eljárás időrendi áttekintése 

(november, december) 

 

Az Oktatási Hivatal honlapján nyilvánosságra hozott KIFIR tanulmá-
nyi terület és felvételi tájékoztató keresőprogram segítségével meg-
tekinthetők a meghirdetett tanulmányi területek és az intézmények 
felvételi tájékoztatói. 

Amennyiben a tanuló részt vesz a központi írásbeli vizsgán, novem-
ber 16-tól az Oktatási Hivatal honlapján nyilvánosságra hozott listá-
ból kiválaszthatja vizsgaszervező intézményt. 

December 2-áig a tanuló jelentkezik a központi írásbeli vizsgára. 
A tanuló maga döntheti el, hogy melyik vizsgaszervező intézménybe 
nyújtja be a jelentkezési lapját, függetlenül a felvételi eljárás kereté-
ben benyújtandó jelentkezéseitől. December 9-éig nyújthatja be a 
tanuló a pályázatot az Arany János Tehetséggondozó Programra. 

FIGYELEM!  

A központi írásbeli vizsga jelentkezési lapjának elektronikus ki-
töltéséhez  segítséget nyújt az alábbi összefoglaló videó:  

https://www.youtube.com/watch?v=6HMagO9tcuk  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/
felv_idorendi_attekintes_2022_2023.pdf  

 

 

A TARTALOMBÓL: 

AKTUALITÁSOK 1-2 

DIGITÁLIS VILÁG 3-4 

DIÁKJOG 5 

ÉLETMÓD 6-7 

PÁLYÁZATOK 8-9 

PROGRAMOK 10-11 

1. Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=6HMagO9tcuk 

https://www.youtube.com/watch?v=6HMagO9tcuk
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/felv_idorendi_attekintes_2022_2023.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/felv_idorendi_attekintes_2022_2023.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6HMagO9tcuk
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2. Forrás: http://www.innovacio.hu/ifj_verseny_pdf/32_OTIS_felhivas.pdf   

http://www.innovacio.hu/ifj_verseny_pdf/32_OTIS_felhivas.pdf


 
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 mun-
kát szeretnél végezni, milyen szakmát választanál, illetve 
ehhez milyen készségeket, képességeket kell megsze-
rezned, hol tanulj tovább. 

Az EFOP-3.2.13-17-es projekt (megvalósítója az OH - 
Oktatási Hivatal) egy olyan webalapú programot fejlesz-
tett, ami segíthet abban, hogy jól válassz pályát.  Ez pe-
dig azért nagyon fontos, mert ha azt csinálod, amit sze-
retsz, akkor boldogabb és sikeresebb leszel az életed 
folyamán. 

Ugye milyen szuperül hangzik? 

Ez a kifejlesztett webes eszköz, azaz a POM – Pályaorientációs mérő- és támogatóesz-
köz három részből áll. Ebből kettő önismereti jellegű. Amikor ezeket a teszteket töl-
töd, olyan kérdésekkel találkozol majd, amelyek RÓLAD szólnak. Ezekre válaszolva talán 
olyan dolgokon is elgondolkozol, melyeken korábban nem. A kérdések nagy része azt térké-
pezi 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:  Pexels 



 

 

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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https://www.youtube.com/watch?v=7kUN4uJMbGk
https://pom.oktatas.hu/
https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/hirek/ha-palyavalasztas-elott-allsz-segit-a-pom


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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


 

 
Amit az Elf Bar-ról tudni kell 

 
Mi is az az Elf Bar? Ahogy azt a társintézmé-
nyek és hatóságok (Nemzeti Adó- és Vámhi-
vatal, Szabályozott Tevékenységek Felügye-
leti Hatósága, Országos Gyógyszerészeti és 
Élelmezés-egészségügyi Intézet) is megerő-
sítették, az Elf Bar egy elektronikus cigaret-
ta, illetve dohányzást imitáló elektronikus 
eszköz, mivel nikotinos, illetve nikotinmen-
tes formában is használható. 
 
Magyarországon az e-cigarettára ugyanazok a 
jogszabályok vonatkoznak, mint a hagyomá-
nyos dohánytermékekre, azaz a dohányzást tiltó 
helyeken nem lehet e-cigarettát sem használni, tilos a termék reklámozása, illetve elektroni-
kus cigaretta, dohányzást imitáló elektronikus eszköz, utántöltő flakon, valamint nikotinmen-
tes utántöltő flakon forgalmazása kizárólag dohányboltban engedélyezett. 
 
Fontos, hogy sem ízesített elektronikus cigaretta, sem ízesített dohányzást imitáló elektroni-
kus eszköz, sem pedig utántöltő flakon nem értékesíthető, a nemzeti dohányboltokban sem. 
 

Van benne nikotin? 

IGEN, LEHET, az Elf Bar nikotin bevitelére is alkalmas eszköz! Fontos, hogy az Elf Bar nem 
engedélyezett termék, összetétele nem ellenőrzött, így nem tudjuk, hogy pontosan mennyi 
nikotin van a nikotint tartalmazó folyadékban, illetve pontosan milyen összetevőkből áll a ni-
kotinmentes formája. 

Az Elf Bar okozhat egészségkárosodást? 

A nikotin függőséget okozó szer, mely az addikció kialakulásában betöltött szerepe mellett, 
egyéb akut és krónikus egészségkárosító hatásokkal is bír. Az elektronikus cigaretták eseté-
ben súlyos tünetekre balesetszerű lenyelés és bőrre kerülés, illetve első és/vagy túlzott mér-
tékű használat esetén kell számítani. A már dohányzó személyeken mértékletes használat 
esetén a kialakult nikotintolerancia miatt a függőséget okozó hatások érvényesülnek. 

 
A Nemzeti Népegészségügyi Központban működő Egészségügyi Toxikológiai és Tájékoztató 
Szolgálat  rendszerében a 2021. év során 11 nikotinmérgezési eset került bejelentésre, vala-
mint 3 e-cigarettával összefüggésbe hozott mérgezést jelentettek. 2022-ben 2 e-cigaretta- és 
5 nikotinmérgezési eset mellett 1 Elf Bar termékkel kapcsolatos mérgezési eset került beje-
lentésre. Eszerint a mérgezett fejfájás és ájulás miatt került kórházba. További egy esetben 
érkezett az ETTSZ-hez sürgősségi hívás, mely szerint nem dohányzó személy próbálta ki két 
slukk erejéig az ellenőrizetlen forrásból származó terméket. Tünetei megegyeztek az iroda-
lom által is jellemzett nikotinmérgezés tüneteivel, ebben az esetben is orvosi ellátás volt szük-
séges. 

Mik a nikotinmérgezés leggyakoribb tünetei? 

A nikotinmérgezés leggyakoribb tünetei: hányinger és hányás, ezt követően fejfájás, szédülés, 
zavartság, szívritmuszavarok, vérnyomásemelkedés, étvágytalanság, fáradtságérzet léphet 
fel. A halálos adag egy nemdohányzó felnőtt esetében 30-60 mg nikotin egyidejű bevitele (a 
legalacsonyabb nikotin-koncentrációjú termékben összesen 40 mg található), de a korábban 
fellépő rosszullét miatt a letális kimenetel nagyon ritka (de nem példa nélküli). Előfordulhatnak 
balesetek is, mint például a töltőfolyadék véletlen lenyelése, a nikotin bőrön át való felszívódá-
sa, a készülék felrobbanása, amelyek potenciálisan halálos kimenetelűek lehetnek.  
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5. Forrás: pixabay 



 
 

Miért is veszélyes az Elf Bar? 

Mivel az Elf Bar nem engedélyezett termék, összetétele sem ellenőrzött, így nikotintartalma is 
magasabb lehet az átlagosnál, hamarabb okozva mérgezési tüneteket. Kockázatot jelent az 
Elf Bar készülékek utántöltése is, egyrészt az utántöltés során esetlegesen bőrre kerülve, de 
a házilag összeállított e-liquid esetleges magasabb dózisa a készülék használata során is 
mérgezést okozhat. 

 
Az Elf Bar kiszerelése – amely 2-5 doboz hagyományos cigarettának megfelelő nikotint tartal-
maz – nem segíti elő a kis adagokban történő fogyasztást, túlhasználat esetén pedig akut 
nikotinmérgezés alakulhat ki. Míg a hagyományos cigaretta esetén egy-egy szál elszívását 
követően szünetet tart a fogyasztó, az elektromos cigaretták használata esetén fennáll a ve-
szélye a nagy adagban történő, valamint a folyamatos fogyasztásnak.  
 

Mit tegyek? 

Amennyiben rosszullét tüneteit észleli, forduljon azonnal orvoshoz, vagy ha bizonytalan, ak-
kor hívja a Nemzeti Népegészségügyi Központban működő Egészségügyi Toxikológiai és 
Tájékoztató Szolgálatot a +36 80 201 199 telefonszámon. 
Ha valaki valahol illegális termékértékesítésről szerez tudomást, névtelenül információt közöl-
het a SZTFH által üzemeltetett 1828-as ingyenesen hívható tájékoztató és bejelentő zöld szá-
mon. 
 
Az Elf Bar legálisan nem hozzáférhető Magyarországon, használói illegálisan szerzik be az 
eszközöket különböző weboldalakról, magánszemélyektől, mely hozzáférési folyamatot mind 
az NNK, mind a társintézmények, hatóságok a rendelkezésre álló eszközökkel minimalizálni 
igyekeznek. 
  
 

Tovább: https://www.nnk.gov.hu/index.php/nepegeszsegugyi-strategiai-egeszsegfejlesztesi-es-egeszsegmonitorozasi-foosztaly/
amit-az-elf-bar-rol-tudni-kell/1619-gyakran-ismetelt-kerdesek-elf-bar  
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6. Forrás:  freepik 

https://www.nnk.gov.hu/index.php/nepegeszsegugyi-strategiai-egeszsegfejlesztesi-es-egeszsegmonitorozasi-foosztaly/amit-az-elf-bar-rol-tudni-kell/1619-gyakran-ismetelt-kerdesek-elf-bar
https://www.nnk.gov.hu/index.php/nepegeszsegugyi-strategiai-egeszsegfejlesztesi-es-egeszsegmonitorozasi-foosztaly/amit-az-elf-bar-rol-tudni-kell/1619-gyakran-ismetelt-kerdesek-elf-bar
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7. Forrás:  https://vfmk.hu/  

https://vfmk.hu/


 
 

 

A műtárgyak titkos élete - meseíró pályázat 

 
A Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeum 

(BTM Vármúzeum) meseíró pályázatot hirdet  
8-16 éves diákok számára! 

 
 
 

 

 

A PÁLYÁZAT TÉMÁJA 

 
Nézd meg az állandó kiállításainkat és válassz ki egy vagy több számodra kedves műtárgyat 

és meséld el, mit csinálhatnak, miután kiürül a múzeum és bezárulnak a kapui! Engedd 
szabadjára a fantáziádat és írd meg nekünk akár prózai, akár verses formában, hogy milyen 

a műtárgyak titkos élete! 
 

Állandó kiállítások 
 

- Buda, "A királyi méltóság széke és trónusa" - A középkori királyi palota 
- A királyi palota - A kultúra vára - A Budavári palota története 1686-tól napjainkig 

- Budapest - Fény és árnyék - A főváros 1000 éves története 
- Gótikus szobrok a budai királyi palotából 

 
RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

 
A pályázók három külön korcsoportban indulhatnak: 

1. korcsoport: 8-11 éves (alsós korosztály) 
2. korcsoport: 11-14 éves (felsős korosztály) 

3. korcsoport: 14 - 16 éves (középiskolás korosztály) 
Pályázni csak önálló alkotással lehet. Egy pályázó egy, nyomtatásban vagy online eddig 

még meg nem jelent pályaművet küldhet be. 
 

FORMAI KÖVETELMÉNYEK 
 

Terjedelem: max. 5-6 oldal (A4-es méret) 
Betűtípus: Times New Roman 

Betűméret: 12 
Sorköz: 1,5 

Formátum: Word vagy PDF fájl 
 

ELNEVEZÉS! 
 

A dokumentumot az alábbi formula szerint kell elnevezni: BTM_a mű címe ékezetek nél-
kül (Minta: BTM_az en tortenetem) 

 
 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2022. december 21. 16 óra 
 
 
 

Tovább:  https://pafi.hu/p/a-mutargyak-titkos-elete-meseiro-palyazat  
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8. Forrás:  unsplash 

https://pafi.hu/p/a-mutargyak-titkos-elete-meseiro-palyazat


 

 

KLASSZ PROGRAM: DIÁKVETÍTÉSEK A FILMARCHÍVUMBAN 

 

 

Az NFI – Filmarchívum 2022-ben ismét megnyitotta kapuit a diákközönség előtt. A fris-
sen felújított vetítőteremben 100 Alapfilm közül lehet válogatni, a filmeket 35 mm-es 

kópián vagy digitális formátumban lehet megtekinteni.  

 

 

ÖRÖKZÖLD KÖZÖNSÉGKEDVENCEK ÉS MÉLTATLANUL ELFELEDETT  
MESTERMŰVEK. 

 

KÖZISMERT, DÍJAKKAL ELHALMOZOTT ALKOTÁSOK ÉS BENNFENTES TIPPEK. 

 

MAGYAR FILMEK, AMELYEKET MINDENKINEK ISMERNIE KELL, MERT ÉRDEKESEK, 
FONTOSAK, KÜLÖNLEGESEK ÉS HOZZÁTARTOZNAK AZ ÁLTALÁNOS  

MŰVELTSÉGHEZ. 

 

AZ ALAPFILMEK MINDEN KOROSZTÁLY SZÁMÁRA SEGÍTI A MAGYAR FILMEK  
MEGISMERÉSÉT. 

 

Jelentkezési feltételek és további információ: EZEN A LINKEN. 

 
 

Tovább: https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/hirek/klassz-diakvetitesek-a-filmarchivumban 
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9. Forrás: pixabay 

https://filmarchiv.us4.list-manage.com/track/click?u=c01a72008eb7af20d1f78f1ff&id=3b0dcbfb69&e=56ab2339f9
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/hirek/klassz-diakvetitesek-a-filmarchivumban
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10. Forrás: https://vfmk.hu/events/tarsasjatek-klub-2/   

https://vfmk.hu/events/tarsasjatek-klub-2/


 

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: 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

