
A 2021/2022. tanév tavaszi félévének időbeosztása

Időszak megnevezése Időpontok

Beiratkozás keresztfélévre felvettek részére 

(Felvettek, TO)

2022. január 31. hétfőtől - 

2022. február 4. péntekig

kari kiértesítés szerint

Kérelem benyújtási határidők tavaszi félévre: 

Dékáni kérelem benyújtás a Neptun rendszeren 

202 Passzív félév utólagos kérelme 

rendkívüli okból 

2022. március 8. keddtől - 

2022. július 2. szombatig

Dékáni kérelem benyújtás a Neptun rendszeren

205 Passzív félév előzetes kérelme rendkívüli okból

(első félév szünetelési vagy harmadik passzív félév 

engedélyezési kérelem)

2022. január 20. csütörtöktől - 

2022. február 8. keddig

Kreditelismerési kérelem 2022. február 11. péntek 12
00

 óráig

Kreditelismerési kérelem nemzetközi programban 

teljesítendő tárgy előzetes tárgybeszámításához
2022. április 15. péntekig

Kreditelismerési kérelem vendéghallgatásban 

teljesítendő tárgy előzetes tárgybeszámításához
2022. február 11. péntek 12

00
-ig

Dékáni kérelem benyújtás a Neptun rendszeren

tavaszi félévben  következő őszi félévre

 203 Tagozatváltási kérelem 

204 Szakváltási kérelem

2022. május 16. hétfőtől - 

2022. augusztus 20. szombatig

Dékáni kérelem benyújtás a Neptun rendszeren 

tavaszi félévben

201 Dékáni méltányosság

2022. május 21. szombattól - 

2022. július 8. péntekig

Dékáni kérelem  benyújtása átvétel 

engedélyezéséhez  
2022. január 20. csütörtökig

EDJB kérelem benyújtása a Neptun rendszeren

510 fizetési haladék, 

illetve részletfizetési kedvezmény iránt 

2022. február 2. szerdától -

2022. február 8. keddig

GO  kérelem benyújtása a Neptun rendszeren 

401 számla igénylése a költségtérítési díj/önköltség 

cég általi befizetéséhez 

2022. január 3. hétfőtől - 

2022. február 8. keddig

GO  kérelem benyújtása a Neptun rendszeren 

402 számlamódosítás iránt

2022. február 9. szerdától - 

2022. november 30. szerdáig

TB kérelem kedvezményes tanrend iránt 2022. február 25. péntekig

TB kérelem vendéghallgatói jogviszony 

engedélyezésére (más intézmény hallgatói)
2022. február 11. péntek 12

00
-ig

TB kérelem benyújtása a Neptun rendszeren

301 Halasztott beiratkozási/bejelentkezési kérelem

2022. február 9. szerda 00
01

-től - 

2022. február. 20. vasárnap 23
59

-ig

TO kérelem benyújtása a Neptun rendszeren

101 Halasztott tárgyfelvétel iránti kérelem

TVSZ 31. § (1)

2022. február 18. péntek 14
00-

től -

2022. február 28. hétfő 23
59

-ig

Szociális ösztöndíj kérelemhez esélyegyenlőségi 

dokumentumok benyújtása személyesen

2022. január 31. hétfőtől -

2022. február 15. keddig

EDJB kérelem benyújtás a Neptun rendszeren

501 rendszeres szociális ösztöndíj kérelem

502 alaptámogatási kérelem

2022. február 8. keddtől - 

2022. február 18. péntekig

Beiratkozási/bejelentkezési időszak a tavaszi 

félévre a Neptunon

2022. február 2. szerda 9
00

-től
 
 - 

2022. február 8. kedd 23
59

-ig 

Önköltség/költségtérítés kiírások és számlák 

kiállítása (GO)

Átvettek, szak- és tagozatváltók számára:

2022. február 10. csütörtökön 13
00

-tól

Mindenki más számára:

2022. február 11. péntektől - 

2022. február 16. szerdáig

Tárgyfelvételi időszak kezdete a tavaszi félévre 2022. február 8. kedd 13
00

Minimum létszám alatti kurzusok törlése

 (kari okt. koord.)

2022. február 16. szerda

 12
00

-16
00

Tárgyfelvételi időszak vége 2022. február 18. péntek 14
00

Szorgalmi időszak
2022. február 7. hétfőtől - 

2022. május 21. szombatig

Első tanítási nap nappali tagozaton 2022. február 14. hétfőn
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A 2021/2022. tanév tavaszi félévének időbeosztása

Időszak megnevezése Időpontok

Tanítási szünetek

2022. április 11. hétfőtől - 

2022. április 22. péntekig

(Húsvéti szünet)

Munkaszünetek

2022. január 1. szombat

(munkaszünet - vizsganap nem szervezhető)

2022. március 14. hétfő

(pihenőnap)

2022. március 15. kedd

(nemzeti ünnep)

2022. március 26. szombat

(egyéb munkaszünet - szombati munkarend - 

levelező oktatás és vizsganap szervezhető)

2022. április 14. Nagycsütörtök (rektori 

szünet)

2022. április 15. Nagypéntek (munkaszünet)

2022. április 16. Nagyszombat

(rektori szünet, oktatás és vizsganap nem 

szervezhető)

2022. április 18. Húsvéthétfő 

(munkaszünet)

2022. június 6. hétfő

(Pünkösdhétfő)

2022. augusztus 15. hétfő 

Nagyboldogasszony

(rektori szünet)

Költségtérítési díj/önköltség befizetési és 

diákhitel 2 szerződésszám beírási időszak 

A tétel kiírástól (február 11-16.) - 

2022. március 2. szerdáig

Tagozatváltók, átvettek és szakváltók 

számára a  befizetési és diákhitel 2 szerződésszám 

beírási határidő

2022. február 14. hétfőig

Költségtérítési díj/önköltség befizetési határidő 

késedelmi díj megfizetése mellett 
2022. március 8. keddig

Részletfizetési kedvezményben részesült

hallgatók részletfizetési határidei

2022. március 2. szerdáig

2022. március 31. csütörtökig

2022. április 15. péntekig

Fizetési haladékot kapott hallgatók 

befizetési határideje
2022. március 31. csütörtökig

Vizsgaidőszak (rendes + CV)
2022. május 23. hétfőtől - 

2022. július 2. szombatig

Elővizsga időszak
2022. május 16. hétfőtől - 

2022. május 21. szombatig

Vizsgajelentkezési időszak kezdete
2022. május 10. kedd 14

00
-től    

Vizsgajelentkezési időszak vége 2022. július 1. péntek 12
00

-ig

Doktori képzések - félév vége: 2022. augusztus 31. szerda

Féléves eredményekkel szembeni kifogásolási 

határidő
2022. július 18. hétfőig

Te Deum 

(Egyetemi Templom)
2022. június 12. vasárnap 19

00

Átsorolás-kérési időszak
2022. június 27. hétfőtől - 

2022. július 8. péntekig

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat 

benyújtási határidő
2022. június 29. szerdáig
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