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Elkezdődtek az őszi érettségik, hangolódj a ta-
vaszi vizsgaidőszakra korábbi feladatlapok 

segítségével! 

 
Az írásbeli vizsgákat október 16. és október 30., az emelt 
szintű szóbeliket november 12. és 16., a középszintű szó-
beliket pedig november 23. és 27. között tartják. 
 
A korábbi évek gyakorla-
tának megfelelően a fel-
adatsorok, a javítási-
értékelési útmutatókkal 
együtt a vizsgát követő 
napon kerülnek fel az 
Oktatási Hivatal oldalára 
– a reggel 8.00 órakor 
kezdődő vizsgák eseté-
ben a vizsga másnapján 
reggel 8.00 órakor, a 
14.00 órakor kezdődő vizsgák 
esetében a vizsgát követő nap 
14.00 órakor. 
 
Az eddig központi írásbeli feladatsorok, javítási-értékelési út-
mutatók, amelyek kiváló lehetőséget biztosítanak a gyakorlás-
ra, vizsgaidőszakok és vizsgatárgyak szerint az alábbi linken 
érhetők el: 
 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok  
 
 
 
Forrás: https://www.oktatas.hu/  

 
 
 
 
 
 

 

1. Forrás: pixabay 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok
https://www.oktatas.hu/


V. ÉVFOLYAM 8. SZÁM AKTUALITÁSOK  OLDAL  2 

 

 
 
 

 

 
A középfokú felvételi eljárás időrendi áttekintése 

(november, december) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az Oktatási Hivatal honlapján nyilvánosságra hozott KIFIR tanulmányi terület és felvételi tá-
jékoztató keresőprogram segítségével megtekinthetők a meghirdetett tanulmányi területek 
és az intézmények felvételi tájékoztatói. 
 
Amennyiben a tanuló részt vesz a központi írásbeli vizsgán, november 16-tól az Oktatási 
Hivatal honlapján nyilvánosságra hozott listából kiválaszthatja vizsgaszervező intézményt. 
 
December 4-éig a tanuló jelentkezik a központi írásbeli vizsgára. A tanuló maga döntheti el, 
hogy melyik vizsgaszervező intézménybe nyújtja be a jelentkezési lapját, függetlenül a felvé-
teli eljárás keretében benyújtandó jelentkezéseitől.  
 
December 11-éig nyújthatja be a tanuló a pályázatot az Arany János Tehetséggondozó 
Programra. 
 
 
Középfokú iskolák 
 
December 4-éig a központi írásbeli vizsgát megszervező intézmények fogadják a jelentkezé-
seket a központi írásbeli vizsgára.  
 
December 9-éig a központi írásbeli vizsgát megszervező intézmények a Közfelvir program-
ban rögzítik a vizsgára jelentkezők adatait. 
 

 

Forrás: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2020/Felveteli_eljaras_idorend_2020.09.02.pdf  

 

 

 

2. Forrás: unsplash 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2020/Felveteli_eljaras_idorend_2020.09.02.pdf


 

Virtuális Tanösvény 
 
 

Vágd zsebre  a telefonod, és fedezd fel a környezeted történelmét, értékeit, nevezetes-
ségeit! Sétálj virtuális tanösvényeken! 

 
A telefonos alkalmazás célja, hogy bemutassa a helyi épített és természeti értékeket, látniva-
lókat egy kellemes kis sétával egybekötve. 
Az alkalmazást használva a kiválasztott virtuális tanösvényen a telefonunk segítségével ha-
ladhatunk végig. 
Virtuális, mert az állomások csak a készülék térképén jelennek meg, nem léteznek a való-
ságban. Ha megérkezünk egy állomáshoz, azt a program rezgéssel jelzi, és megjeleníti a 
felkeresett állomás adatlapját. 
Az adatlapon megjelelenített képi és szöveges tartalom ismerteti velünk az állomásoknál ta-
lálható információkat, mintha egy tanösvény tábláját olvasnánk. 
Egyes állomásoknál feladatok is várják a setálót, a kérdésre adott választ a program egyből 
ki is értékeli. 
Ingyenesen telepíthető Androidos készülékre a Play Áruházból, vagy a www.gordogok.hu 
oldalról. 
 
Kalandra fel, ismerjük meg városunk! 
 
Virtuális tanösvények Szolnokon: 
 

 Múlt-Túra 
 Séta az egykori Tabánban és várban 
 A „Szecska” utcanevei 

 
 
Tovább: https://djm.hu/hirek/2020/10/26/virtualis_tanosveny  
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4. Forrás: unsplash 

3. Forrás: https://djm.hu/hirek/2020/10/26/virtualis_tanosveny  



 
Gyermekjogok 3. rész 

 

Folytatjuk az ENSZ Gyermekjogi Egyezményéről szóló cikksorozatunkat. 
 
 
11. cikk – Gyermekek törvényellenes külföldre utaztatása és ott tartása: Az államnak 
meg kell akadályoznia a gyerekek Magyarországról való jogtalan elvitelét. Jogtalan elvitel 
például az, ha elrabolnak, ha ismerős, vagy akár az egyik szülőd visz el külföldre úgy, hogy 
a másik szülőd nem tud erről. 
 
12. cikk – A gyermek véleményének tiszteletben tartása: Minden téged érintő ügyben 
jogod van elmondani a véleményedet. A felnőtteknek meg kell hallgatniuk téged, és meg kell 
fontolniuk, amit mondtál. 
 
13. cikk – Jog a véleménynyilvání-
tás szabadságára: Minden gyereket 
megillet a szólásszabadság. Jogod 
van nyilvánosság előtt elmondani a 
véleményedet és ötleteidet, valamint 
megismerni mások ötleteit és vélemé-
nyét. 
 
14. cikk – A gyermek joga a gondo-
lat-, lelkiismeret és vallásszabad-
sághoz: Jogod van ahhoz, hogy azt 
gondold, amit akarsz, és hogy csatla-
kozz egy valláshoz addig, amíg az 
nem sérti mások jogait. Szüleidnek 
segítenie kell abban, hogy megta-
nuld, mi a különbség jó és rossz között. 
 
15. cikk – A gyermek szabad egyesülési és békés gyülekezési joga: Jogod van ahhoz, 
hogy más gyerekekkel találkozz, barátkozz. Jogod van arra is, hogy együtt klubot vagy szer-
vezetet alapítsatok, vagy akár csatlakozzatok egyhez, addig, amíg ez nem árt másoknak. 
 
16. cikk – A gyermek magánélethez való joga: Jogod van a magánélethez. Senki nem 
terjeszthet rólad és a családodról hazugságot, és senki nem nézhet bele a levelezésedbe 
vagy mehet be a lakásotokba engedély nélkül. 
 
17. cikk – A gyermek joga a megfelelő tájékoztatáshoz: Az egészséged és jóléted elő-
mozdítása érdekében jogod van ahhoz, hogy a rádióból, a televízióból, újságból, könyvek-
ből, az internetről vagy máshonnan információt szerezz. A felnőtteknek segíteniük kell ab-
ban, hogy olyan információt kapj, mely nem árt neked. 
 
18. cikk – A szülők közös felelőssége a gyermekek legjobb érdekében: Elsősorban a 
szüleid vagy gondviselőid dolga, hogy gondoskodjanak rólad és felneveljenek. Nevelésedkor 
azt kell tenniük, ami neked a legjobb. Az államnak mindent meg kell tennie, hogy segítse a 
szülőket és gondviselőket, különösen, ha dolgoznak. Nevelésed és gondozásod szüleid kö-
zös felelőssége. 
 
19. cikk – Védelem az erőszak minden formájától: Az államnak biztosítania kell a védel-
med és azt, hogy senkinek nem szabad megütnie, vagy más módon bántania téged. A fel-
nőtteknek óvnia kell a gyerekeket mindenféle erőszaktól, bántalmazástól vagy elhanyagolás-
tól. A gyerekeket senki, még saját szüleik sem üthetik meg, vagy bánthatják. 
 
20. cikk – A családjuktól megfosztott gyermekek: Ha nincsenek szüleid, vagy ha nem 
vagy biztonságban szüleidnél, különleges védelemhez és segítséghez van jogod. 
 

Tovább: https://unicef.hu/gyermekjogok  
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5. Forrás: unsplash 

https://unicef.hu/gyermekjogok


 

Csak semmi pazarlás 

 

A napokban jelent meg egy hazai fejlesztésű applikáció, amivel hatékonyan segíthet-
jük a környezetvédelmet és a saját pénztárcánkat is. 
 
Az élelmiszer kérdése igazán fontos téma napjainkban. Több szempontból is, ugyanis nem 
kicsi környezeti terhelést jelent a romlott vagy fel nem használt élelmiszer, arról nem is be-
szélve, hogy sokaknál pazarolva a kukában végzi, de még többen sajnos hozzá sem jutnak 
vagy nem megfelelő mennyiségben és minőségben. Mindezt globálisan értve.  
 
Az élelmiszerhulladék csökkentésének több módja is létezik. Például figyelni az egyes élel-
miszerek dátumát. Itt fontos megjegyezni azt, hogy a fogyaszthatósági idő és a minőség-
megőrzési idő között van fogalombeli különbség. Ugyanis a fogyaszthatósági idő azt az 
időpontot jelöli ameddig az élelmiszer ténylegesen elfogyasztható. Gyorsan romló ételeknél 
találkozhatunk ezzel a jelöléssel. Mindez azt jelenti, hogy hiába néz ki prímán az a szelet 
sajt, sajnos az elfogyasztása már nem javasolt, mert egészségügyi problémák léphetnek fel. 
Tehát ne edd meg! Érdemes azonban tudni, hogy ezt a jelölt dátumot meg lehet hosszabbí-
tani, ha lefagyasztjuk az ételt. Na persze ez nem olyan dolog, hogy a végtelenbe és to-
vább… A minőségmegőrzési idő - mint az a nevéből is kitűnik-, csak az élelmiszer minő-
ségének (illat, állag, szín stb.) megőrzési dátumát jelzi. Többnyire tartós élelmiszereken tün-
tetik fel. Ezen dátum lejárta után, akkor fogyasztható a termék, ha a csomagoláson leírtak 
szerint volt tárolva és sértetlen a csomagolása. Ebben az esetben fordulhat elő, hogy az íze 
nem lesz olyan intenzív, de semmi bajunk nem lesz, ha megesszük. 
 
A tudatos vásárlás szintén egy olyan dolog, amivel csökkenteni tudjuk a kidobandó ételek 
mennyiségét. Ehhez persze egyből társul az is, hogy egy kicsit előre gondolkodva megter-
vezzük a menüt, ha otthon főzünk. Ami azért annyira nem nagy ördöngösség, csak egy kis 
odafigyelést igényel. Ha az otthon főzős opció áll fenn, akkor érdemes előbb a közeli lejára-
tú dolgokat elkészíteni, de ez eléggé egyértelmű dolog. Az is előfordulhat, hogy a már ko-
rábban elkészített ételt újragondoljuk és felhasználjuk egy másik elkészítésénél. 
 

Természetesen nem mindenki szeret vagy éppen tud otthon főzni ilyen-
olyan okok miatt és inkább rendelnének. Nekik egy tök jó opció lehet a 
pár napja megjelent Tudatos névre hallgató új alkalmazás. Ez egy kicsit 
más, mint a Wolt meg a NetPincér, mert a tudatosság jegyében történik 
az ételrendelés. Ugyanis itt az éttermek teszik fel olcsóbban azokat a 
még jó! – ezt fontos kihangsúlyozni -, elkészített ételeiket, amelyeket 
már nem tudnak eladni, viszont nyilván kidobni sem szeretnék. Így a 
vendéglátó helyek is jól járnak és a megrendelők is. 

 
 

Az alkalmazáson belül lehet ételtípus, allergén vagy akár lejárati, átvételi dátum szerint is 
szűrni a találatok között. Mind a rendelés, mind az átadás QR-kóddal történik. Igaz, még 
csak budapesti éttermek vannak a listában, de ez folyamatosan bővülni fog. 
 
A környezettudatosság jegyében az applikáció méri ne-
künk, hogy eddig hány kg ételt mentettünk meg a kido-
bástól illetve, hogy mennyi CO2-ot spóroltunk meg a Föl-
dünknek és ezzel együtt magunk is. Ha szeretnél az élet 
más területein is tudatosabb és környezetkímélőbb lenni, 
akkor töltsd le az Öko Napló alkalmazást, amiben min-
den nap hasznos tippet kaphatsz, arra vonatkozóan, 
hogy hogyan is tudsz kisebb ökológiai lábnyommal élni a 
Fölön. 
 
Forrás: https://ujnemzedek.hu/eletmod/csak-semmi-pazarlas  
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6. Forrás: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kv.tudatos 

7. Forrás: https://ujnemzedek.hu/eletmod/oko-naplo-
applikacio 

https://www.tudatos.io/
https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.hwstudio.okonaplo
https://ujnemzedek.hu/eletmod/csak-semmi-pazarlas
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Még lehet jelentkezni a „Túl az első X-en – Tehetsz a jövődért,  
válassz!” vetélkedőre 

 

A verseny célja, hogy a középiskolás diákok jobban 
megismerkedjenek a demokráciával, a választások-
kal és az Európai uniós intézményekkel.  

A meghosszabbított jelentkezési határidő: 2020. nov-
ember 9. (hétfő). Legyen a Te csapatod idén a leg-
jobb és vigyétek haza a nagy értékű nyereményeket! 

 

Új határidők (vetélkedő első és máso-
dik forduló) 

 

Első, online forduló új dátuma: 2020. november 24. 
 
Második forduló: online tesztkitöltés napja (első fordulóból továbbjutó csapatok számára): 
2020. december 17. 
 
Második forduló: előzetes feladat új beküldési határideje (első fordulóból továbbjutó csapatok 
számára): 2020. december 31. 
 

 

Forrás: https://www.valasztas.hu/kozepiskolai-vetelkedosorozat  

 

*** 

 

153+1” – a lengyel Igazságügyi Minisztérium informatikai vetélkedője 

 

A verseny célközönsége a V4-es tagországok kö-
zépiskolás korosztálya. A kétfordulós vetélkedőre 
kétfős csapatok tanári vagy szülői regisztrációval 
nevezhetnek. A részvétel ingyenes, az első három 
helyezett pénzjutalomban részesül. A vetélkedő 
részletes szabályai itt olvashatóak; rövid angol nyel-
vű összefoglaló itt; a verseny honlapja és jelentkezé-
si felülete pedig itt érhető el. 
 
A regisztráció határideje: 2020. november 5. 

 

 

Forrás: https://www.oktatas.hu/palyazatok/diakoknak/lengyel_igazsagugyi_miniszterium_vetelkedo_2020  
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8. Forrás:  
https://www.valasztas.hu/kozepiskolai-vetelkedosorozat  

9. Forrás: unsplash 

https://www.valasztas.hu/kozepiskolai-vetelkedosorozat
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/palyazatok/2020/regulations_153_1.docx
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/palyazatok/2020/ang.pdf
https://153plus1.eu/
https://www.oktatas.hu/palyazatok/diakoknak/lengyel_igazsagugyi_miniszterium_vetelkedo_2020
https://www.valasztas.hu/kozepiskolai-vetelkedosorozat


 
 

30. Ifjúsági Tudományos és Innovációs 
Tehetségkutató Verseny  

(2020/2021-es tanév)  
 

Kreatív fiataloknak 5 millió Ft jutalom és támoga-
tás, az eredményes tanároknak és középiskolák-
nak 10-10 millió Ft jutalom, illetve támogatás. 
 
Kik indulhatnak? 
 
Egyénileg vagy kétfős csapatban pályázhatnak kö-
zépiskolás fiatalok, határon túli magyar fiatalokat is 
beleértve. 
 
Mit lehet nyerni? 
 
A 3 db I. díjas, a 3 db II. díjas és a 4 db III. díjas pá-
lyázat készítői jelentős pénzjutalomban részesülnek. 
Különdíjat kap a legfiatalabb díjazott és a legsikere-
sebb díjazott határon túli fiatal. 
 
Verseny 1-3. helyezettjei 100 többletpontot kapnak a 2021. évi felsőfokú felvételi eljárása so-
rán. 
 
A legjobb fiatalokat (10-12 pályázó) felkészítő középiskolai tanárok differenciált, 500-800 E Ft
-os jutalmat érdemelnek ki. 
 
A legeredményesebb iskolák 1 M Ft támogatást nyernek el. 
 
A versenyen kiválasztott fiatalok nemzetközi versenyeken, szakmai utazásokon vehetnek 
részt, többek között az EU Fiatal Tudósok Versenyén, a tudományos versenyek olimpiáján az 
USA-ban (ISEF), a Nobel-díj átadási ünnepségen stb. 
 
Az arra alkalmas pályázókat a Startup Campus ingyenesen üzleti és forrásszerzési képzés-
ben részesíti. 
 
Mivel lehet nevezni? Pályázni lehet műszaki, természettudományi, környezetvédelmi, infor-
matikai, valamint matematikai területről bármilyen innovatív alkotással, találmánnyal, kutató 
vagy fejlesztő, ill. tudományos munka terveivel. 
 
Hogyan kell jelentkezni? 
 
A kidolgozandó feladat max. 2 oldalas tervét a www.innovacio.hu/nevezes oldalra kell feltölte-
ni 2020. november 25-én, 15 óráig. Az 1. fordulóban elfogadott és részletesen kidolgozott 
pályázatok leírását 2021. április 1-én, 14 óráig beérkezően kell feltölteni a www.innovacio.hu/
beadas oldalra. A pályázóknak 2021. április 14. és 23. között kötelező jelleggel, max. 5 per-
ces prezentációt is kell tartaniuk. 
A verseny szervezői a kidolgozás indokolt költségeihez max. bruttó 50 E Ft értékben járulnak 
hozzá. 
 
A verseny részletes pályázati felhívása, és a tanárok, ill. iskolák jutalmazási feltételei 
a Magyar Innovációs Szövetség honlapján olvashatók. 
 
  

Tovább: https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hazai-nemzetkozi-kfi-hirek/30-ifjusagi-tudomanyos-innovacios-tehetsegkutato-verseny  
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10. Forrás: unsplash 

http://www.innovacio.hu/nevezes
http://www.innovacio.hu/beadas
http://www.innovacio.hu/beadas
http://www.innovacio.hu/3a_hu_30_felhivas.php
https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hazai-nemzetkozi-kfi-hirek/30-ifjusagi-tudomanyos-innovacios-tehetsegkutato-verseny
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11. Forrás: https://www.korosikultura.hu/files/ckfiles/images/kulturalis-kozpont/2020/plak%C3%A1tok/novemberi-programesokicsi.png  

https://www.korosikultura.hu/files/ckfiles/images/kulturalis-kozpont/2020/plak%C3%A1tok/novemberi-programesokicsi.png


 

 
 
 

Tudsz angolul? Szereted a kihívásokat? Oldd meg feladványunkat 
és nyerj! 

  
„Let’s play on Monday!” címmel angol nyelvi kihívást indítunk. 

 
Október 12. és december 14. között minden hétfőn találsz 1-1 angol keresztrejtvényt, fel-
adványt különböző témában az Aba-Novák Agóra facebook oldalán és a www. agoraszol-

nok.hu honlapon. 
 

Nincs más dolgod, mint megoldani a feladatot és a megoldást elküldeni 
a zombori.timea@ankk.hu email címre az adott hét vasárnapjáig. 

 
A helyes megoldást beküldők között minden héten ajándékcsomagot sorsolunk ki! 

 
Jó angolozást kívánunk! 

 

Tovább: http://www.agoraszolnok.hu/lets_play_on_monday/  

 

*** 
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12. Forrás: http://www.agoraszolnok.hu/lets_play_on_monday/  

13. Forrás: http://www.agoraszolnok.hu/rolunk/kepzesek/matek/  

mailto:zombori.timea@ankk.hu
http://www.agoraszolnok.hu/lets_play_on_monday/
http://www.agoraszolnok.hu/lets_play_on_monday/
http://www.agoraszolnok.hu/rolunk/kepzesek/matek/
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14. Forrás: http://www.szolnoktersegiprogramok.hu/csillagkeddvelok-klubja-935.html  

http://www.szolnoktersegiprogramok.hu/csillagkeddvelok-klubja-935.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 

 
 

15. Forrás: unsplash 

 

Várjuk a Diákhírlevél tartalmával kapcsolatosan  megfogal-
mazott észrevételeiteket ötleteiteket, javaslataitokat az aláb-
bi 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

