
ESEMÉNYNAPTÁR 

2022/2023. tanév 

 
IDŐPONT  TEVÉKENYSÉG, ESEMÉNY  FELELŐS  MEGJEGYZÉS  

2022. augusztus 18.  Alakuló-értekezlet    

2022. augusztus 18-tól 

augusztus 31-ig  
Tanév előkészítése  igazgató   

2022. augusztus 25.  Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása  
igazgató, 

igazgatóhelyettes  
 

2022. augusztus 31.  
Szakmai vizsgára jelentkezés határideje: októberi–novemberi 

vizsgaidőszak  

igazgató, szakmai 

gyakorlati oktatásvezető  
 

2022. augusztus 31.  Óra és felügyeleti rend kihirdetése tanároknak  igazgató   

2022. szeptember 1.  A tanítási év első tanítási napja a 2022/2023. tanévben  igazgató   

2022. szeptember 1.  Óra és felügyeleti rend kihirdetése tanulóknak  igazgató, órarendkészítő   

2022. szeptember 2.  
Munkaközösségi megbeszélések, munkatervek elkészítése szeptember 

7-ig  
munkaközösségvezetők   

2022. szeptember 5. Az érettségi vizsgára történő jelentkezés határideje  

igazgató, volt 12. 

évfolyamos 

osztályfőnökök  

  

2022. szeptember 5. 
Szakmaválasztás 2023 kiadvány iskolára vonatkozó részének 

aktualizálása, visszaküldése 
igazgató  

2022. szeptember 6. 

16.30 óra  
Szülői értekezlet 9. évfolyam 

osztályfőnökök, 

munkaközösségvezetők  
  

2022. szeptember 7. Őszi szakmai vizsgára jelentkezők száma Marton Anikó igh.  

2022. szeptember 9.  Gólyanap  

9. évfolyamos 

osztályfőnökök, 12. 

évfolyamos 

  



osztályfőnök és a DÖK-

öt segítő tanár  

2022. szeptember 12.  Oktatói értekezlet, munkaterv elfogadása igazgató    

2022. szeptember 12. 

16.30 óra 
Szülői értekezlet 10., 11. évfolyam 

osztályfőnökök, 

munkaközösségvezetők 
 

2022. szeptember 15. 
Munkaterv beküldése papír alapon legitimációs dokumentumokkal 

együtt 
igazgató  

2022. szeptember 15. Őszi szakmai vizsgabejelentések határideje Szakács Roland  

2022. szeptember 19-21. 

 pótnap szeptember 27. 
GINOP-os országos kompetenciamérés 

Szakács Roland, Tóth 

Árpád, Horváth Gergely 
 

2022. szeptember 15-ig  Az iskolai tankönyvek pótrendelésének határideje  tankönyves kolléga    

2022. szeptember 15-ig  Az intézményi közzétételi lista frissítése  igazgató, rendszergazda    

2022. szeptember 15.  Testnevelési kategóriák meghatározásának határideje, adminisztrálása  

iskolaorvos, testnevelő 

tanárok, 

osztályfőnökök, 

gyógytestnevelő tanár  

kapcsolattartás az 

iskolaorvossal és 

a 

gyógytestnevelő 

tanárral  

2022. szeptember 15-ig  Tanmenetek elkészítése, érvényesítése  munkaközösségvezetők    

2022. szeptember 15-ig  Diákönkormányzat megszervezése, beindítása  

Békésy-Cséplő Cintia, 

diákönkormányzatot 

segítő tanár 

  

2022. szeptember 15-tól  Szakkörök, korrepetálások megszervezése  

igazgatóhelyettes, 

sportköri és szakköri 

vezetők  

  

2022. szeptember 15-tól  Iskolai sportkörök beindítása  

igazgatóhelyettes, 

sportköri és szakköri 

vezetők  

  

2022. szeptember 15.  Az iskolai munkaterv felterjesztése a Centrumnak  
igazgató, 

igazgatóhelyettes  
  



2022. szeptember 16. OKTV-re jelentkezési határidő  

igazgatóhelyettes, 

versenyfelelős, 

szaktanárok  

  

2022. szeptember 16. 

9-11. évfolyam  (Nagy Sportágválasztó) – szakmai nap 

Látogatás a Down Alapítvány intézetében, szakmai nap 11. évfolyam 

szociális ágazat. 

 

Sövegné Bóka Erika, 

Bagi István, Toma 

Gerda, Dr. Ágh 

Eleonóra 

 

2022. szeptember 24. OKTV összesítések és jelentkezések továbbítása az Oktatási Hivatalba  
igazgatóhelyettes 

(Szakács Roland)  
  

2022. szeptember 26. Ágazati alapvizsga – Közlekedés és szállítmányozás ágazat (C-2/14.)   

2022. szeptember 30. Európai Diáksport Napja 

Dr. Ágh Eleonóra, 

Kuzma Norbert, Csonka 

Tamás, Szabó Attila 

tanítási nap, 

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

a középfokú iskolák tanulmányi területei meghatározásának formáját. 
  

2022. október 1. Családi Sportnap (szakmai nagy PROJEKT zárása 10 évf. sport ágazat) 

Dr. Ágh Eleonóra, 

Kuzma Norbert, Csonka 

Tamás, Szabó Attila 

tanítási nap, 

munkanap  

2022. október 1. Idősek Napja Fogas Ágnes  

2022. október 3-4. 

Pedagógiai és családsegítő munkatárs szakmai vizsga (pótló) 

- központi interaktív: 2022. október 3. 10:00 óra 

- projektfeladat: 2022. október 4. 16.00 

Marton Anikó  

2022. október 6.  
Az aradi vértanúk (október 6.) megemlékezése történelem órákon és az 

iskolarádión keresztül.  

Auer Barbara, Cséplő 

Cintia 
  

2022. október 7.  Kirándulás 12-13. évfolyam osztályfőnökök  

2022. október 8. 
SPAR MARATON FESZTIVÁL, szakmai nap – 9. 12. évfolyam sport 

ágazat 
Dr. Ágh Eleonóra  

2022. október 17. 8.00 magyar nyelv és irodalom érettségi Szakács Roland  

2022. október 18. 8.00 matematika érettségi Szakács Roland  

2022. október 19. 8.00 történelem érettségi Szakács Roland  

2022. október 20. 8.00 angol érettségi Szakács Roland  



2022. október 24. 8.00 német érettségi Szakács Roland  

2022. október 25. 8.00 informatika érettségi Szakács Roland  

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. 

igazgató  

2022. október 20-ig  

A tanulmányi területek fő jellemzőinek és belső kódjainak 

megállapítása és rögzítése a KIFIR rendszerben. (Felvételi tájékoztató 

nyilvánosságra hozása az iskola honlapján, ill. elhelyezése a KIFIR 

rendszerében. A tanulmányi területek meghatározása, rögzítése, a 

felvételi eljárási rendet tartalmazó tájékoztató készítése)  

igazgató, iskolatitkár, 

rendszergazda  
  

2022. október 20-21. Pályaválasztási Kiállítás, Tatabánya 

igazgató, Fáy Tünde, 

Marton Anikó, Békésy-

Cséplő Cintia 

 

2022. október 21. Október 23-i megemlékezés Szakács Roland  

2022. október 27.  Gólyák bemutatkozása 
9. évf.-os 

osztályfőnökök 
 

2022. október 31-ig  
Az általános iskolák értesítése az ott végzett tanulók középiskolai 

tanulmányi eredményéről. 
igazgató, iskolatitkár    

2022. november 7.  Érettségi dolgozatok megtekintése Szakács Roland  

2022. november 9. Pályaorientációs nap  
Bagi István, Dr. Ágh 

Eleonóra 
 

2022. november 10. – 

14. 
Emelt szintű szóbeli érettségi   

2022. november 22. Középszintű szóbeli érettségi Szakács Roland  

2022. november 11.  A magyar nyelv napja - órákon történő megemlékezés  Sulics Á. Józsefné   

2022. november 16. 
Szakmai nap, szociális ágazat – intézmény látogatása – 10. évfolyam 

PROJEKT 
Toma Gerda  

2022. november 25.  

 
Szalagavató ünnepség  

12. évfolyamos 

osztályfőnökök, segítők: 

szülők 

 



2022. november 28. 

16.30 
Fogadó óra oktatók  

2022. december 1. Szakmai vizsgára jelentkezés határideje Marton Anikó  

2022. december 1.  Nyílt nap – 8.00 órától 12.00 óráig  igazgató   

2022. december 15-ig  

A 12. 13. és 14. évfolyamos osztályok tájékoztatása az érettségi és 

szakmai vizsgákról, a kötelező és választható tantárgyakról, a 

jelentkezések módjáról.  

igazgatóhelyettes, 

gyakorlati oktatás 

vezető  

 

2022. december 15. Jótékonysági nap (szakmai nagy projekt zárása 10. évf. szoc. ágazat) Toma Gerda  

    

2022. december 20. Karácsonyi Ünnepség  
10/A, Auer Barbara 

osztályfőnök 
 

2022. december 22-

január 8-ig 

Téli szünet. A szünet előtti utolsó tanítási nap: december 21. kedd, a 

szünet utáni első tanítási nap 2023. január 9. kedd  
igazgató   

2023. január 9-től április 

12-ig 

NETFIT mérések megszervezése  Csonka Tamás 

(testnevelő tanárok) 

 

2023. január 10.  Nyílt nap - 8.00 órától 12.00 óráig.    

2023. január 9-13-ig Osztályozó vizsgák (egyéni tanrend)  
Szakács Roland, 

osztályfőnök 
 

2023. január 20.  Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról - iskolarádió  Sulics Á. Józsefné   

2023. január 20.  A tanítási év első félévének vége  

igazgató, 

igazgatóhelyettes, 

osztályfőnökök  

 

2023. január 20.  
Osztályozó értekezlet - Tanulók, szülők értesítése a félévi 

eredményekről 2023. január 27-ig. 

igazgató, 

igazgatóhelyettes, 

osztályfőnökök  

 

2023. január 21.  Az általános felvételi eljárás kezdete.   

2023. január 25. Sínap – sportszakmai nap – 9.-12- évfolyam sport ágazat Dr. Ágh Eleonóra, 

Szabó Attila 
 

    

2023. január 27.  Az osztályok félévi statisztikai adatainak kitöltése  osztályfőnökök   



2023. január 27.  Munkaközösség-vezetői beszámolók elkészítése, leadása  munkaközösség vezetők   

2023. január 27-ig  
A tanulók, kiskorú tanuló esetén a szülők értesítése az első félévben 

elért tanulmányi eredményekről  
osztályfőnökök   

2023. január 30. Félévi nevelőtestületi értekezlet  igazgató   

2023. február 6.  Szülői értekezlet: 16.30 óra  
osztályfőnökök, 

osztályfőnöki 
online 

2023. február 9 – 23. 

Szakmajegyzékes szakmai vizsgák 

 

Sportedző-sportszervező 

- központi interaktív: 2023.02.09. 09.00 óra 

- projektfeladat: 2023.02.15. 09.00 óra 

 

Logisztikai technikus 

- központi interaktív: 2023.05.17. 13.00 óra 

- projektfeladat: 2023.05.17. 08.00 óra és 10.30 óra 

- portfólió védése: 2023.02.23. 14.30 óra 

 

Marton Anikó  

2023. február 15.  

Az érettségi vizsgára történő jelentkezés a május–júniusi 

vizsgaidőszakra (Összesítő kimutatás készítése az érettségi vizsgára 

jelentkezett tanulókról.)  

igazgató, Szakács 

Roland 

igazgatóhelyettes, 12-

13.  

 

2023. február 15.  

A szakmai vizsgára jelentkezés benyújtásának határideje a május– 

júniusi vizsgaidőszakra. (Összesítő kimutatás készítése a szakmai 

vizsgára jelentkezett tanulókról.)  

igazgató, 

igazgatóhelyettesek, 12-

13. évfolyamos 

osztályfőnökök  

 

2023. február 22.  

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú 

iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak. (A 6 

és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló 

közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, 

a tanulói adatlapot a Hivatalnak.) 

  

2023. február 22.  Jelentkezési lapok érkezése az általános iskolákból    



2023. február 22-től 

március 11-ig  
Egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálatok  igazgató, iskolaorvos  

kapcsolattartás az 

iskolaorvossal, 

védőnővel  

2023. február 22. – 

március 11. 
Pályaalkalmassági vizsgák a felvételi eljárás  igazgató  

2023. február 21. Egészségnap (szakmai PROJEKT zárása 9. évf. sport és szoc ágazat) 

Dr. Ágh Eleonóra, 

Szabó Attila, Csonka 

Tamás, Kuzma Norbert, 

Tóthné Szabó Erika 

 

2023. február 25.  
Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól. 

Osztályfőnöki és történelem órákon, valamint az Iskola Rádióban.  
Auer Barbara   

2023. február 28.  

A miniszter a következő minősítési évre vonatkozóan közzéteszi 

minősítési keretszámot, a minősítő vizsgák és a minősítési eljárások 

szervezésének központi szabályait, valamint a minősítési tervbe történő 

felvétel különös feltételeit.  

igazgató   

2023. március 1-ig  
Az május–júniusi érettségi vizsgaösszesítő jelentésének megküldése a 

Hivatalnak és a középiskola fenntartójának  

igazgató, Szakács 

Roland 

igazgatóhelyettes  

 

2023. március 14.  Megemlékezés az 1848-49-es szabadságharcról. Iskolai ünnepség.  

10/B osztály, Sövegné 

Bóka Erika 

osztályfőnök.  

 

2023. március 16-17.   

Pótnap: 2023. március 

20. 

 

 

10. évfolyamon országos mérés 

10. évfolyamos országos mérés 
igazgatóhelyettes  

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

a jelentkezők felvételi jegyzékét. 
igazgató  

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



2023. március 20-24.  Kultsár Hét, Kultsár Nap márc. 24. 

igazgató, Sulics Á. 

Józsefné, Fogas Ágnes, 

Diánné Erdős Ágnes  

 

2023. március 22-23. 

Kultsár heti sportversenyek (szakmai nagy PROJEKT zárása 11. évf. 

sport ágazat) 

 

Dr. Ágh Eleonóra, 

Szabó Attila, Csonka 

Tamás, Kuzma Norbert 

 

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

hozzájuk jelentkezettek listáját ábécé sorrendben. 
  

2023. március 29.  
Adatok továbbítása a tanulószerződés megkötésének elősegítése 

céljából az illetékes gazdasági kamara részére  

igazgató, gyakorlati 

oktatásvezető  
 

2023. április. 4. Diáknap 
DÖK-öt segítő tanár, 

DÖK 
 

2023. április 6-11-ig 
Tavaszi szünet. A szünet előtti utolsó tanítási nap: április 5., a szünet 

utáni első tanítási nap: április 12. 
igazgató  

2023. április 3. 
A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a 

jelentkezettek listáját. 
  

2023. április 10.  

Oktatói értekezlet 12.30 órakor. Téma: a tanév hátralévő feladatainak 

megbeszélése, érettségi és szakmai vizsgával kapcsolatos megbízások 

átadása, átvétele.  

igazgató   

2023. április 10. 16.00  Szülői értekezlet, fogadó óra  osztályfőnökök, oktatók  

2023. április 11.  Megemlékezés a Költészet napjáról  Fogas Ágnes  

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

Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak. 
igazgató  

2023. április 13.  11. évf. Magyar nyelv és irodalom, történelem kis érettségi – szóbeli  munkaközösség-vezető  

2023. április 14. 11. évf. Idegen nyelv kis érettségi munkaközösség-vezető  

2023. április 14.  
Megemlékezés a holokauszt áldozatairól osztályfőnöki, történelem 

órákon, iskolarádióban.  

osztályfőnökök és 

történelem tanárok  
 

2023. április 17. 11. évf. Matematika kis érettségi munkaközösség-vezető  

2023. április 18. Zöld Nap Tóthné Szabó Erika   

2023. április 21. Tanulmányi kirándulás: 11/B osztályfőnök  



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 21.  Egyeztetett felvételi jegyzék megküldése az iskoláknak  igazgató    

2023. április 24-28. Fenntarthatósági témahét, környezetvédelmi nap Tóthné Szabó Erika  

2023. április 29.  Az iskolai tankönyvrendelés megküldése  
igazgató, 

tankönyvfelelős  
  

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

elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.  
igazgató    

2023. május 4.  Osztályozó értekezlet  igazgató   

2023. május 4. 16.00 Ballagás  

igazgató, 11-12. 

évfolyamos 

osztályfőnökök  

 

2023. május 4.  
Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési 

évfolyamán az utolsó tanítási nap.  
igazgató   

2023. május 8-10. 

Ágazati alapvizsgák 

Sport ágazat: 

- írásbeli: 2023.05.08. 09.00 óra 

- gyakorlati: 2023.05.08. 11.00 óra 

 

Gazdálkodás és menedzsment ágazat: 

- írásbeli: 2023.05.08. 08.30 óra 

- gyakorlati: 2023.05.08. 10.00 óra 

 

Szociális ágazat: 

- írásbeli: 2023.05.09. 09.00 óra 

- gyakorlati: 2023.05.09. 11.00 óra 

 

Kereskedelem + Közlekedés és szállítmányozás ágazat: 

- írásbeli: 2023.05.10. 09.00 óra 

- gyakorlati: 2023.05.10. 10.15 óra 

 

Marton Anikó, 

szaktanárok 
 



2023. május 11. PROJEKT -  10 évf. sport ágazat – V30 Sportkomplex látogatása 
Dr. Ágh Eleonóra 

Kuzma Norbert 
 

    

2023. május 8., 9.00 magyar nyelv és irodalom érettségi 

Szakács Roland 

 

2023. május 9., 9.00 matematika érettségi  

2023. május 10., 9.00 történelem érettségi  

2023. május 10., 9.00 PROJEKT 9. logisztika, gazdasági projekt kirándulás (Tesco)  

2023. május 11., 9.00 angol érettségi  

2023. május 12., 9.00 német érettségi  

2023. május 17. 9.00 ágazati szakmai vizsgatárgyak  

2023. május 22., 9.00 informatika, digitális kultúra érettségi  

2023. május 8- június 6. 

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs szakmai vizsga: 

- központi írásbeli: 2023. május 8. 10:00 óra 

- gyakorlati és szóbeli vizsga: 2023. május 15. 09:00 óra 

Irodai titkár szakmai vizsga: 

- központi írásbeli: 2023. május 19. 10:00 és 12:45 óra 

- gyakorlati vizsga: 2023. május 16. 09:00 óra 

- szóbeli vizsga: 2023. május 25. 09:00 óra 

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző szakmai vizsga: 

- központi írásbeli: 2023. május 26. 10:00 óra 

- gyakorlati vizsga: 2023. május 26. 08:00 óra 

 2023. május 23. 08:00 és 10:15 óra 

- szóbeli vizsga: 2023. június 5. 08:00 óra 

 

SZAKMAJEGYZÉKES szakmai vizsga: 

Logisztikai technikus szakmai vizsga: 

- központi vizsga: 2023. május 30. 09:00 óra 

- projektfeladat: 2023. május 30. 11:30 és 14.00 óra 

- portfólió védése: 2023. június 6. 14:30 óra 

 

Marton Anikó  



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

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

2023. május 15.  PROJEKT – Pénzmúzeum 10/A log., ker. 10/B gazdálkodás munkaközösség-vezető  

2023. május 16.  PROJEKT – céglátogatás – 11/A logisztika munkaközösség-vezető  

2023. május 8. – 

augusztus 31. 
A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. igazgató  

2023. május 19. 
A 2023. május 20-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető 

iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről. 
igazgató  

2023. május 22-26. Osztályozó vizsgák (egyéni tanrend) 
Szakács Roland, 

osztályfőnök 
 

2023. május 31-ig  A tanulószerződés lehetőség szerinti megkötése  gyakorlati oktatásvezető   

2023. június 2.  Nemzeti Összetartozás Napja - Trianon emléknap  Auer Barbara   

2023. június 5.  PROJEKT ZÁRÁSA (közl. száll., ker., gazd.  ágazat 9. évf.)   

2023. június 6.  PROJEKT ZÁRÁSA (közl. száll., ker., gazd.  ágazat 10. évf.)   

2023. június 7.  PROJEKT ZÁRÁSA (közl. száll., ker., gazd.  ágazat 11. évf.)   

2023. június 9.  
Tanulmányi kirándulás: 9-10-11. évfolyam  

(kiv. 11/B – 2023. április 21.) 
osztályfőnökök   

2023. június 7-14. Emelt szintű szóbeli érettségi   

2023. június 19-30.  

Középszintű szóbeli érettségi 

- június 19-21. 12/A 

- június 21-23. 12/B 

  

2023. június 15. A mérés eredményeinek feltöltése a NETFIT rendszerbe  
Bencsics Andrea 

testnevelő tanár  
 

2023. június 16.  Utolsó tanítási nap, osztályozó értekezlet  
igazgató, 

igazgatóhelyettesek  
 

2023. június 15-ig  
Véleményezés kezdeményezése az iskolai tankönyvtámogatás 

rendjének meghatározásához  
igazgató   

2023. június 15-ig  
A gazdasági kamara igazolást ad ki az iskola számára arról, ha részéről 

nem biztosított a megfelelő képzőhely  
gyakorlati oktatásvezető   

2023. június 17-ig  
Az iskolai tankönyvellátás rendjének meghatározása valamint a tanulók 

és a fenntartó tájékoztatása  

igazgató, 

tankönyvfelelős  
 



2023. június 20.  Az osztályok éves statisztikai jelentésének leadási határideje  osztályfőnökök   

2023. június 22–23.  Beiratkozás a középfokú iskolákba   

2023. június 20.  Tanévzáró ünnepély, bizonyítványosztás  igazgató   

2023. június 24.  
Munkaközösség-vezetői beszámolók elkészítése 

(jegyzőkönyv+beszámolók)  
munkaközösség-vezetők   

2023. június 27.  Tanévzáró értekezlet  igazgató   

2023. augusztus 23.  Javító vizsga igazgatóhelyettes  

 


