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A TANÉV HELYI RENDJE, PROGRAMJAI  

2022-2023-as tanév 

A tanév rendje: 179 tanítási nap   

Első tanítási nap:  2022. szeptember 1. (csütörtök)   

Utolsó tanítási nap:  2023. június 15. (csütörtök).  

Végzősöknek: 2023. május 4. (csütörtök) 

Első félév:   2023. január 20-ig (Értesítés a tanulmányi eredményről: 2023. január 27-ig) 

Szünetek: 

Őszi szünet:   2022. október 31 – november 4. 

    Utolsó tanítási nap: 2022. október 28. (péntek) 

    Első tanítási nap: 2022. november 7. (hétfő) 

Téli szünet:   2022. december 22 – január 2.  

    Utolsó tanítási nap: 2022. december 21. (szerda) 

Első tanítási nap: 2023. január 3. (kedd) 

Tavaszi szünet:   2023. április 06 – április 11.   

    Utolsó tanítási nap: 2023. április 5. (szerda) 

    Első tanítási nap: 2023. április 12. (szerda) 

Munkaszüneti napok, hivatalos munkanap-átrendezések: 

Március 15. (szerda)  nemzeti ünnep 

Május 1. (hétfő)   ünnepnap                       

Május 29. (hétfő)   Pünkösdhétfő    

október 15.(szombat)   Ledolgozzuk az október 31-e hétfőt 

 

Tanítás nélküli munkanapok: 8 nap 

1.  2023. május 8 (hétfő) 

2.  2023. május 9 (kedd) 

3.  2023. május 10 (szerda) 

4.  2023.május 11 (csütörtök) 

5.  2023. május 17 (szerda) 

6.  2023. május 22 (hétfő)  

7.  2023. június 8 (csütörtök)  

8. 2023.június 9 (péntek) 

Megemlékezések: 

Semmelweis-nap     szeptember 29. (csütörtök) – megemlékezés, koszorúzás 8.05 

Az aradi vértanúk napja:     október 6. (csütörtök)  

Az 1956-os forradalom emléknapja:    október 21. (péntek) 

A kommunista diktatúra áldozatai:    február 24. (péntek)  

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc: március 14. (kedd)  

A holokauszt áldozatainak emléknapja:   április 13. (csütörtök) 

A nemzeti összetartozás emléknapja június 2. (péntek)  

Iskolai ünnepélyek, rendezvények: 

Tanévnyitó ünnepély:    szeptember 1. (csütörtök) 8.00 

Gólya nap:     szeptember 9.(péntek) 8.00 

Szalagavató bál:     október 13. (csütörtök) 12.00-20.00 Táncsics 

Mikulás-nap:     december 6. (kedd) 

Karácsonyi ünnepély:    december 21. (szerda) 

Ballagás:     május 4. (csütörtök) 17.00 

Pedagógusnap     június 3. (péntek) 

Iskolai programok: 

Semmelweis-napok:    október 10-14. 

Iskolanap (projektnap):    október 14. (péntek) 

Diákközgyűlés     április 11. (kedd) 

Tanulmányi kirándulás egész iskola:  október 15.(szombat) Ledolgozzuk az október 31-e hétfőt 

Felvételi eljárás:     
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Nyílt napok a nyolcadikosok számára:  október 3- november 30. Minden hétköznapon a könyvtárban: 9:00 

                                                                                   

Nyílt órák a nyolcadikosok számára:  november 14-17. 

Ismerkedési délután a nyolcadikosoknak:  május 25. (csütörtök) 14.00     

Beiratkozás:     június 21. (szerda) 8.00 - 16.00 

Vizsgák, mérések: 

Országos kompetenciamérés (10. évf.)  Külön utasítás szerint.  

9. Évf. Digitális mérés    Külön utasítás szerint. 

Osztályozó vizsgák:    január 9 – 19. (különbözeti) 

január 23-27. (nem osztályozhatók) 

      április 19-28.  (előrehozott érettségi) 

      május 30 - június 9. (egyéni tanrend) 

      június 16. (nem osztályozhatók) 

      augusztus 22-24. (javítóvizsga) 

A tanulók fizikai állapotának mérése:  2023. január 9. és 2023. május 12.  

NETFIT rendszerbe eredmények rögzítése:               2023. június 15-ig 

Témahetek:   

Pénzügyi és vállalkozói témahét :       2023. március 6–10. között 

Fenntarthatósági témahét:                                            2023. április 24–28. között  

Digitális témahét:    2023. március 27–31. között 

Magyar Diáksport Napja    2022. szeptember 30. 

Szóbeli érettségi vizsgák:    (részletesen 3. old.) 

Emelt szintű:      2022. november 10–14. 

      2023. június 7–14. 

Középszintű:     2022. november 21–25.     

      2023. június 19–30. 

    

Összefüggő szakmai gyakorlat kezdete: június 19-től 

Szülői fórumok: 

Szülői értekezlet:  szeptember 7.  17.30 (szerda) 

január  11. 17.30 (szerda) 

április 12.    17.30 (szerda)  

Általános fogadóóra:  november 9.    17.30-19.00 (szerda) 

március  22.         17.30-19.00 (szerda) 

  

Értekezletek: 

Iskolavezetőségi megbeszélések:  augusztus 22., augusztus 29., szeptember 20., október 4., november 10., december 8. 

január 25., február 16., március 16., április 12., május 16. 

Munkaközösségi megbeszélések: aug. 23-26., január 23-31., június 20-30.  

Nevelőtestületi értekezletek: augusztus 22. (hétfő) – alakuló értekezlet   9.00 

augusztus. 31. (szerda) – tanévnyitó értekezlet   9.00 

október 4. (kedd)  – munkaértekezlet  13.45 

november 9. (szerda)  –  munkaértekezlet  16.30 

január 30. (hétfő)  –  félévi értekezlet    13.45 

április 12. (szerda)  –  munkaértekezlet  16.30 

június 29. (csütörtök) –  tanévzáró értekezlet   9.00 

Osztályozó konferenciák: január 23. (hétfő) 

május 4. (csütörtök) – végzősök 

június 16. (péntek) 
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ÉRETTSÉGI VIZSGÁK: 

Október – novemberi vizsgaidőszak:    

Jelentkezési határidő: szeptember 5. 

Közép- és emelt szintű érettségi írásbeli vizsgák: 

1. melléklet a 22/2022. (VII. 29.) BM rendelethez  
 
I. Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok  

 
1. A 2022. évi október–novemberi írásbeli érettségi vizsgák 
 

 

 A B C 
1. Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga Középszintű írásbeli érettségi vizsga Időpont 

2. nemzetiségi nyelv és irodalom nemzetiségi nyelv és irodalom 2022. október 14., 8.00 
 

3. 
 

magyar nyelv és irodalom 
magyar nyelv és irodalom, 

magyar mint idegen nyelv 

 

2022. október 17., 8.00 

4. földrajz földrajz 2022. október 17., 14.00 

5. matematika matematika 2022. október 18., 8.00 

6. latin nyelv, héber nyelv latin nyelv, héber nyelv 2022. október 18., 14.00 

7. történelem történelem 2022. október 19., 8.00 

8. francia nyelv francia nyelv 2022. október 19., 14.00 

9. angol nyelv angol nyelv 2022. október 20., 8.00 
 

10. 
kémia, gazdasági ismeretek, 

honvédelmi alapismeretek 
kémia, honvédelmi alapismeretek, 

természettudomány, pszichológia 

 

2022. október 20., 14.00 

 

11. ágazati és ágazaton belüli 

specializáció szakmai érettségi 

vizsgatárgyak, vizuális kultúra 

ágazati és ágazaton belüli 

specializáció szakmai érettségi 

vizsgatárgyak, vizuális kultúra 

 

2022. október 21., 8.00 

12. filozófia filozófia 2022. október 21., 14.00 

13. német nyelv német nyelv 2022. október 24., 8.00 
 

14. belügyi rendészeti ismeretek, 

dráma, mozgóképkultúra és 

médiaismeret 

belügyi rendészeti ismeretek, 

dráma, mozgóképkultúra és 

médiaismeret 

 

2022. október 24., 14.00 

15. informatika, digitális kultúra informatika, digitális kultúra 2022. október 25., 8.00 
 

16. orosz nyelv, egyéb, más 

vizsganapon nem szereplő 

nyelvek 

orosz nyelv, egyéb, más 

vizsganapon nem szereplő 

nyelvek 

 

2022. október 25., 14.00 

17. olasz nyelv olasz nyelv 2022. október 26., 8.00 
 

18. 
biológia, közigazgatási ismeretek, 

társadalomismeret 

 

biológia 
 

2022. október 26., 14.00 

19. spanyol nyelv spanyol nyelv 2022. október 27., 8.00 
 

20. 
 

fizika, ének-zene 
fizika, ének-zene, 

művészettörténet 

 

2022. október 27., 14.00 

 
 
2. A 2022. évi október–novemberi szóbeli érettségi vizsgák 
 

 

 A B C 
1. Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga Középszintű szóbeli érettségi vizsga Időpont 

2. szóbeli vizsgák – 2022. november 10–14. 
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3. – szóbeli vizsgák 2022. november 21–25. 

A 2023. évi május – júniusi vizsgaidőszak:     

Jelentkezési határidő: február 15. 

Közép- és emelt szintű érettségi írásbeli vizsgák: 

 
3. A 2023. évi május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák 

 

 
 

 
4. A 2023. évi május–júniusi szóbeli érettségi vizsgák 
 

 

 A B C 
1. Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga Középszintű szóbeli érettségi vizsga Időpont 

2. szóbeli vizsgák – 2023. június 7–14. 

3. – szóbeli vizsgák 2023. június 19–30. 

 A B C 
1. Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga Középszintű érettségi írásbeli vizsga Időpont 

2. nemzetiségi nyelv és irodalom nemzetiségi nyelv és irodalom 2023. május 5., 8.00 
 

3. 
 

magyar nyelv és irodalom 
magyar nyelv és irodalom, 

magyar mint idegen nyelv 

 

2023. május 8., 9.00 

4. matematika matematika 2023. május 9., 9.00 

5. történelem történelem 2023. május 10., 9.00 

6. angol nyelv angol nyelv 2023. május 11., 9.00 

7. német nyelv német nyelv 2023. május 12., 9.00 

8. – informatika, digitális kultúra 2023. május 15., 8.00 
 

9. 
ének-zene, belügyi rendészeti 

ismeretek 
ének-zene, művészettörténet, 

belügyi rendészeti ismeretek 

 

2023. május 15., 14.00 

10. biológia biológia 2023. május 16., 8.00 
 

11. 
társadalomismeret, közigazgatási 

ismeretek 

 

– 
 

2023. május 16., 14.00 

 

12. ágazati szakmai vizsgatárgyak, 

ágazaton belüli specializáció 

szakmai vizsgatárgyak 

ágazati szakmai vizsgatárgyak, 

ágazaton belüli specializáció 

szakmai vizsgatárgyak 

 

2023. május 17., 9.00 

13. kémia kémia 2023. május 18., 8.00 

14. földrajz földrajz 2023. május 18., 14.00 
 

15. orosz nyelv, egyéb, más 

vizsganapon nem szereplő 

nyelvek 

orosz nyelv, egyéb, más 

vizsganapon nem szereplő 

nyelvek 

 

2023. május 19., 8.00 

 

16. 
gazdasági ismeretek, honvédelmi 

alapismeretek 
honvédelmi alapismeretek, 

természettudomány, pszichológia 

 

2023. május 19., 14.00 

17. informatika, digitális kultúra – 2023. május 22., 8.00 

18. latin nyelv, héber nyelv latin nyelv, héber nyelv 2023. május 22., 14.00 

19. fizika fizika 2023. május 23., 8.00 

20. vizuális kultúra vizuális kultúra 2023. május 23., 14.00 

21. francia nyelv francia nyelv 2023. május 24., 8.00 

22. filozófia filozófia 2023. május 24., 14.00 

23. spanyol nyelv spanyol nyelv 2023. május 25., 8.00 
 

24. 
mozgóképkultúra és 

médiaismeret, dráma 
mozgóképkultúra és 

médiaismeret, dráma 

 

2023. május 25., 14.00 

25. olasz nyelv olasz nyelv 2023. május 26., 8.00 
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2. melléklet a 22/2022. (VII. 29.) BM rendelethez  
 

A középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárás, valamint az Arany János Programokkal 
kapcsolatos feladatok lebonyolításának ütemezése a 2022/2023. tanévben  

 

 

 

 Határidők Feladatok 

  

2022. szeptember 30. 
A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza 

a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját. 

  
2022. október 20. 

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs 

rendszerében – a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint – 

meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk 

rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat. 

  

2022. október 20. 
A középfokú iskolák, kollégiumok nyilvánosságra hozzák a honlapjukon  

a felvételi tájékoztatójukat. 

  

2022. október 31. 
Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi 

eljárás rendjéről. 

  
2022. október 31. 

Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók 

szüleit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben 

a szülők közösen döntenek, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással 

kapcsolatban a szülők vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak 

eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi 

lapjait az általános iskola a gyámhatósági döntés szerint továbbítja. 

 
 

2022. november 16. A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli 

felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok 

számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét. 

  
2022. december 9. 

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig 

az időpontig jelentik a Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott  módon – 

a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján 

a feladatlapigényüket. 

 2023. január 21. Az általános felvételi eljárás kezdete. 
 

 
  

2023. február 10. 
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által 

meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről  a tanulókat. 

  

2023. február 22. 
Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú  

iskoláknak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak. 

(A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló 

közvetlenül is továbbíthatja a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói 

adatlapot a Hivatalnak.) 

 2023. február 27. – 

március 14. 

 

A szóbeli vizsgák az általános felvételi eljárás keretében. 

  

2023. március 17. 
A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők 

felvételi jegyzékét. 

 2023. március 21–22. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. 

 
 

2023. március 23. Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban 

beküldött tanulói adatlap egyik példányát, és a módosító tanulói adatlapot 

továbbítja a Hivatalnak. 

  

2023. március 28. 
A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak 

a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben. 
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2023. április 3. 
A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek 

listáját. 

  

2023. április 13. 
A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által 

meghatározott módon – megküldi  a Hivatalnak. 

 
 

2023. április 21. A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói 

adatlapok  egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak 

(egyeztetett felvételi jegyzék). 

  

2023. április 28. 
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy 

az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek  és az általános iskoláknak. 

  

2023. május 8–19. 
Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás 

keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel. 

 2023. május 8. – 

augusztus 31. 

 

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. 

  

2023. május 19. 
A 2023. május 19-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető 

iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről. 

  

2023. június 1. 
A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati  eljárás befejezése 

a fenntartónál. 

 2023. június 21–23. Beiratkozás a középfokú iskolákba. 
 

 


