
 

 Mikor kezdődik a következő tanév, és meddig fog tartani? 

Mikor lesz az őszi, a téli és a tavaszi szünet, illetve a 2022-es 

érettségi, középiskolai felvételi? Már megnézhetitek a 

2021/2022-es tanév legfontosabb dátumait. 

A 2021/2022-es tanév rendjéről szóló kormányrendelet alapján az 

iskolai év szeptember 1-jén, szerdán kezdődik, és 2022. június 15-ig, 

szerdáig tart.  

A diákoknak összesen 181 napig – a szakgimnáziumokban 179, a 

gimnáziumokban és szakiskolákban 180 napig – kell iskolába járniuk. 

Ez alól kivételt jelentenek a végzősök: a középiskolások számára az 

utolsó tanítási nap 2022. április 29-én lesz. A két évfolyamos rész-

szakképesítésekre való felkészítést folytató szakiskolákban ped 2022. 

május 31-ig tart majd a tanév. 

A tanév első félévének 2022. január 21-én lesz vége Az iskolák január 

28-ig értesítik majd a diákokat és a szülőket a félévi eredményekről. 

Ami minden diákot a legjobban érdekel: mikor lesznek a 

szünetek? 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a 

szünet utáni első tanítási nap. 2021. november 2. (kedd). 

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a 

szünet utáni első tanítási nap 2022. január 3. (hétfő).   

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a 

szünet utáni első tanítási nap 2022. április 20. (szerda). 

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/5687c6701ffb68ce2483aa5fde182fd1c8433477/megtekintes


Érettségik 

Az őszi érettségi szezon 2021. október 15-én kezdődik a nemzetiségi 

nyelvi és irodalmi írásbelikkel, az írásbeli vizsgák egészen október 28-

ig tartanak. Az emelt szintű szóbeli érettségiket 2021. november 11-15 

között tartják, a középszintű szóbeliket pedig november 22-26 

között. A teljes vizsganaptárat itt nézhetitek meg: 
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A tavaszi érettségik 2022. május 2-án, hétfőn kezdődnek, és egészen 

május 23-ig tartanak. Az emelt szintű szóbelikre 2022. június 1-9. 



között, a középszintűekre június 13-24. között kerül sor. A pontos 

beosztást itt találjátok: 
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Középiskolai felvételi 

A középfokú iskoláknak 2021. október 20-ig kell nyilvánosságra 

hozniuk felvételi tájékoztatójukat, az általános iskolák pedig október 

31-ig tájékoztatják a nyolcadikosokat a felvételi eljárásról. 



November 16-ig az Oktatási Hivatal közzéteszi azoknak a 

középiskoláknak a listáját, amelyek központi írásbeli felvételi vizsgát 

szerveznek. A központi felvételi vizsgára 2021. december 3-ig 

jelentkezhetnek a diákok. 

A központi írásbeli felvételit 2022. január 22-án tartják az érintett 

középiskolák, a pótló írásbeli vizsgát pedig január 27-én. Az 

eredményekről február 7-ig értesítik a diákokat. 

A középiskolákba 2022. február 1-ig lehet jelentkezni. 

A szóbeli vizsgákat 2022. február 22. és március 11. között tartják. 

A tanulói adatlapokat 2022. március 21-22-én lehet majd módosítani. 

A felvételről vagy elutasításról 2022. április 29-ig értesítik a diákokat. 

2022. május 9. és augusztus 31. között az iskola igazgatója rendkívüli 

felvételi eljárást írhat ki. 

A középiskolai beiratkozás 2022. június 22-24. között lesz. 

További fontos dátumok 

Az általános iskolai beiratkozás 2022. április 21-22 lesz. 

Országos mérések (kompetenciamérés, idegen nyelvi mérések): 6. 

évfolyamon 2022. május 18-31. között, 8. évfolyamon 2022. május 4-

17. között, 10. évfolyamon 2022. április 20. és május 3. között 

lesznek. 



8. osztályos pályaválasztási kompetenciamérést – kivéve a 

felnőttoktatásban tanulók esetén – 2021. szeptember 20. és 2021. 

október 11. között tartják. 

Témahetek 

A "PÉNZ7" pénzügyi és vállalkozói témahét 2022. március 7-11. 

között lesz.  

A Digitális Témahét 2022. április 4-8. között, 

A Fenntarthatósági Témahét 2022. április 25-29. között, 

a Magyar Diáksport Napja 2021. szeptember 24-én lesz. 
 


