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A 2021/2022-es tanév 
fontosabb napjai (kivonat)
Összeállította: Németh Gábor

Forrás: Az emberi erőforrások minisztere 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2021/2022. tanév rendjéről  
(Magyar Közlöny, 2021. évi 105. szám.)

Színkódok, jelölések, rövidítések:
 A tanév főbb időpontjai, szünetek 
 TÉMAHÉT, TÉMANAP – Az EMMI által javasolt témahetek és témanapok kitűzött időpontjai 
 DIFER, NETFIT, MÉRÉS – Mérésekkel, felmérésekkel, értékelésekkel kapcsolatos időpontok, feladatok
 ARANY – Az Arany János programokkal kapcsolatos események, feladatok
 VIZSGA – A felvételi és érettségi vizsgákkal kapcsolatos események, feladatok

Piros betű – ünnepek, munkaszüneti napok, valamint ledolgozandó munkaszüneti napok
OH – Oktatási Hivatal 

DÁTUM KÓD TEVÉKENYSÉG

Szeptember 1. Első tanítási nap

Szeptember 10-ig ARANY Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János 
Tehetséggondozó Programba és az Arany János Kollégiumi 
Programba történő jelentkezésről.

Szeptember 20. – 
október 11.

MÉRÉS Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata a 8. évfolyamos 
tanulók számára

Szeptember 24. TÉMANAP Magyar Diáksport Napja

Szeptember 30-ig VIZSGA Az OH a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a 
középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.

Október 15-ig DIFER Az iskola felméri azon első évfolyamosok körét, akiknél indokolt a 
DIFER-vizsgálat.

Október 15–28. VIZSGA Őszi írásbeli érettségi vizsgák

Október 20-ig VIZSGA A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs 
rendszerében – az OH által közzétett közleményben foglaltak 
szerint – meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi 
eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.
A középfokú iskolák, kollégiumok nyilvánosságra hozzák a 
honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

Október 23. – november 1. Őszi szünet
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a 
szünet utáni első tanítási nap 2021. november 2. (kedd).
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Október 31-ig VIZSGA Az általános iskola tájékoztatja a 8. évfolyamos tanulókat a felvételi 
eljárás rendjéről.

November 1. ÜNNEP Mindenszentek pihenőnap (hétfő)

November 5-ig DIFER Az iskola jelenti az OH-nak a DIFER-vizsgálatban érintett tanulók 
létszámát.

November 11–26. VIZSGA Őszi szóbeli érettségi vizsgák

November 16-ig VIZSGA Az OH közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli 
felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a 8. évfolyamosok 
számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények 
jegyzékét.

December 3-ig VIZSGA A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára, 
közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany 
János Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása 
esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe.

December 10-ig DIFER DIFER-mérés, 1. évfolyam

December 10-ig ARANY Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok 
benyújtása

December 10-ig VIZSGA A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jelentik az 
OH-nak a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők 
alapján a feladatlapigényüket.

December 11. ÜNNEP Szombati munkanap (december 24., péntek ledolgozása)

December 22. – 
december 31.

Téli szünet
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a 
szünet utáni első tanítási nap 2022. január 3. (hétfő).
December 24–26. (péntek−vasárnap) – Karácsony
Január 1. (szombat) – Újév

Január 20-ig ARANY Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok benyújtása.

Január 21-ig ARANY Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények 
megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.

Január 21. Az első félév vége

Január 22. VIZSGA Az általános felvételi eljárás kezdete.
Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos 
gimnáziumokban. 
Központi írásbeli felvételi vizsgák a 9. évfolyamra és az Arany János 
Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára.

Január 27. ARANY Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos 
gimnáziumokban, továbbá
a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó 
Programba jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin 
alapos ok miatt nem tudtak részt venni.



AKTUÁLIS

8 ÚJ KÖZNEVELÉS | 77. ÉVFOLYAM / 7. SZÁM 

DÁTUM KÓD TEVÉKENYSÉG

Január 28-ig VIZSGA Az iskola értesíti a tanulókat/szülőket az első félév tanulmányi 
eredményeiről.

Február 7-ig VIZSGA A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények az OH által 
meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

Február 10-ig ARANY Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János 
Kollégiumi Programban részt vevő intézmények a programra 
benyújtott pályázatok eredményéről – egymás egyidejű előzetes 
értesítésével és az oktatásért felelős miniszter bevonásával – 
értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános 
iskolákat.

Február 18. VIZSGA Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a 
középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig az 
OH-nak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről 
a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a 
gimnáziumnak, a tanulói adatlapot az OH-nak.)

Február 22. – március 11. VIZSGA Szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében

Március 7–11. TÉMAHÉT „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét

Március 11-ig
MÉRÉS
Az iskola megküldi az 
OH részére a május 19-i 
idegen nyelvi méréshez, 
a május 26-i országos 
méréshez, valamint a május 
12-i célnyelvi méréshez 
szükséges adatokat.

MÉRÉS Az iskola megküldi az OH részére az országos mérésekhez szükséges 
adatokat.

Március 14. ÜNNEP Munkaszüneti nap (hétfő)

Március 15. ÜNNEP Március 15. (kedd) – nemzeti ünnep

Március 16-ig VIZSGA A középfokú iskola nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi 
jegyzékét.

Március 21–22. VIZSGA A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában

Március 23-ig VIZSGA Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, 
korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító 
tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni az OH-nak.

Március 26. ÜNNEP Március 14-ről áthelyezett munkanap (szombat)

Március 28-ig VIZSGA Az OH elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a 
hozzájuk jelentkezettek listáját ábécésorrendben.

Április 4–8. TÉMAHÉT Digitális Témahét

Április 7-ig VIZSGA Az OH a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a 
jelentkezettek listáját.
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Április 12-ig VIZSGA A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort 
megküldi az OH-nak.

Április 14. – április 19. Tavaszi szünet
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a 
szünet utáni első tanítási nap 2022. április 20. (szerda). 

Április 21–22. Beiratkozás az általános iskolákba

Április 22-ig VIZSGA Az OH kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói 
adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi a középfokú iskoláknak 
(egyeztetett felvételi jegyzék).

Április 25–29. TÉMAHÉT Fenntarthatósági Témahét

Április 29-ig VIZSGA A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy 
az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános 
iskoláknak.

Április 29. Utolsó tanítási nap a középfokú vagy szakképzési iskolák utolsó, 
befejező évfolyamán.
A két évfolyamos részszakképesítésekre való felkészítést folytató 
szakiskolákban: május 31.

Május 2–23. VIZSGA Írásbeli érettségi vizsgák

Május 9–20. VIZSGA Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi 
eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót 
vettek fel.

Május 9. – augusztus 31. VIZSGA A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

Május 18–31. MÉRÉS Országos mérés lebonyolítása a 6. évfolyamon

Május 4–7. MÉRÉS Országos mérés lebonyolítása a 8. évfolyamon

Április 20. – május 3. MÉRÉS Országos mérés lebonyolítása a 10. évfolyamon

Május 20-ig VIZSGA A rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a 
felvételi kérelmekről.

Június 1-ig VIZSGA A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás 
befejezése a fenntartónál.

Június 1–24. VIZSGA Szóbeli érettségi vizsgák

Június 6. ÜNNEP Pünkösd (hétfő)

Június 15-ig NETFIT A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata (NETFIT), 
5–12. évfolyam

Június 15. Utolsó tanítási nap

Június 22–24. Beiratkozás a középfokú iskolákba

Június 30-ig MÉRÉS Az iskola megküldi az OH-nak az idegen nyelvi mérésben, valamint 
a célnyelvi mérésben részt vett tanulók és intézmények adatait, 
továbbá az eredményeket közzéteszi saját honlapján.




