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1. Általános tanév időbeosztás 

 

2021/2022. tanév első és utolsó napjai 

2021/2022 tanév őszi félév első napja 2021.08.30 

2021/2022 tanév őszi félév utolsó napja 2022.01.29 

2021/2022 tanév tavaszi félév első napja 2022.01.31 

2021/2022 tanév tavaszi félév utolsó napja 2022.06.25 
 

Munkaszüneti napok és áthelyezett munkanapok 

2021. október 23. (szombat) nemzeti ünnep 

2021. november 1. (hétfő) Mindenszentek pihenőnap 

2021. december 11. (szombat) áthelyezett munkanap 

2021. december 24. (péntek) Szenteste pihenőnap 

2021. december 25-26. (szombat-vasárnap) Karácsony 

2022. január 1. szombat Új Év 

2022. március 14. (hétfő) pihenőnap 

2022. március 15. (kedd) nemzeti ünnep 

2022. március 26.(szombat) áthelyezett munkanap 

2022. április 15. (péntek) Nagypéntek  

2022. április 17-18. (vasárnap-hétfő) Húsvét 

2022. május 1. (vasárnap) Munka ünnepe 

2022. június 5-6.(vasárnap-hétfő) Pünkösd 

 

Ünnepnapok miatti várható összevont zárvatartás az Egyetemen (nincs oktatás) 

2021. október 23-24. (szombat-vasárnap) nemzeti ünnep 

2021. október 31- november 1. (vasárnap-hétfő) Mindenszentek 

2021. december 24-2022. január 2. Karácsony és Újév - téli szünet 

2022. március 12-15 (szombat-kedd) Nemzeti ünnep 

2022. április 15-18. (péntek-hétfő) Nagypéntek és Húsvét 

2022. június 04-06. (szombat-hétfő) Pünkösd 

 

Oktatási/vizsgaszünet 

2021. november 4-5. CEMS 

2022. május 25-27. Nemzetközi konferencia 
 

Oklevélátadó 

2022.03.24–25. 

2022. július 25-30. 
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2021/2022. őszi félév 

I. negyedév 

Regisztrációs időszak 2021.08.30-2021.09.04. 1 hét 

Felzárkóztatás  2021.08.30-2021.09.11. 2 hét 

Projekt hét 2021.09.06-2021.09.10. 1 hét 

Oktatási hetek 2021.09.13.-2021.10.30. 7 hét  

Vizsgaidőszak 2021.11.02.-2021.11.06. 1 hét 

II. negyedév 

Oktatási hetek 2021.11.08-2021.12.23. 7 hét  

Téli szünet 2021.12.24.-2022.01.02. 1 hét 

Vizsgaidőszak 2022.01.03-2022.01.22. 3 hét 

2021/2022.tavaszi félév 

III. negyedév 

Regisztrációs időszak 2021.01.31.-2021.02.05. 1 hét 

Oktatási hetek 2021.02.07.-2021.03.26. 7. hét 

Vizsgaidőszak 2021.03.28-2021.04.02. 1 hét 

Projekt hét 2021.04.04-2021.04.08. 1 hét 

IV. negyedév 

Oktatási hetek 2021.04.11-2021.05.28. 7 hét  

Vizsgaidőszak 2021.05.30-2021.06.18 3 hét 

Rektori vizsgaszünet 2022.05.25-2022.05.27 3 nap 

Záróvizsga időszak  2022.06.13-2022.06.25. 2 hét 

Nyári szünet 2022.06.27 - 2022.08.27.   
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2. A tanulmányi adminisztrációhoz kapcsolódó részletes 

tanévidőbeosztás 

 
2021/2022 (őszi) félév 

Megnevezés Kezdés Nap Óra   Befejezés Nap  Óra 

Tanévnyitó 2021.08.29       2021.08.30     

Beiratkozás negyedéves időbeosztású 

mesterszak (első féléves) hallgatói 

számára (regisztráció a Neptunban) 

2021.08.30 hétfő 10:00 - 2021.09.03 péntek 23:59 

Végleges tantárgyfelvételi időszak 

projektheti kurzust tartalmazó tantárgyak 

esetén. 

2021.08.30 hétfő 10:00 - 2021.09.03 péntek 12:00 

Végleges tantárgyfelvételi időszak 

(tantárgyfelvétel és tantárgyleadás) 

mesterképzések, szakirányú 

továbbképzések, nappali, esti, levelező 

hallgatói számára a második félévtől 

2021/2022/1 félévre 

2021.08.30 hétfő 14:00 - 2021.09.10 péntek 12:00 

Félévi bejelentkezés, regisztráció 

mesterképzések hallgatói számára a 

második félévtől a 2021/2022/1 félévre 

2021.08.30 hétfő 14:00 - 2021.09.12 vasárnap 23:59 

Végleges tantárgyfelvételi kiegészítő 

időszak 1, csak tantárgyfelvétel, minden 

hallgató, vendéghallgató számára minden 

évfolyamon, minden képzésen, minden 

képzési szinten, 2021/2022/1 félévre  

2021.09.11 szombat 16:00 - 2021.09.13 hétfő 12:00 

I. negyedes vizsgákra jelentkezés 

negyedéves időbeosztású mesterszak 

(magyar, angol) (HALVEL kitöltők 

számára) 

2021.10.11 hétfő 14:00 - 2021.10.15 péntek 12:00 

I. negyedes vizsgákra jelentkezés 

negyedéves időbeosztású mesterszak 

(magyar, angol)  

2021.10.15 péntek 12:01 - 2021.11.04 csütörtök 23:59 

HALVEL (kitöltés szorgalmi időszak 

utolsó hete) negyedes időbeosztású képzés 

I. 

2021.10.25 hétfő 10:00 - 2021.10.31 vasárnap 23:59 

Szakdolgozat leadása és záróvizsgára 

jelentkezés. 
2021.11.15 hétfő 10:00 - 2021.11.29 hétfő 16:00 

Tavaszi előzetes tantárgyfelvétel, nappali 

angol nyelvű, alap osztatlan és mester 

képzésekre 2020/2021/2 

2021.11.22 hétfő 10:00   2021.11.28 vasárnap 23:59 
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Megnevezés Kezdés Nap Óra   Befejezés Nap  Óra 

II. negyedes vizsgákra jelentkezés 

negyedéves időbeosztású mesterszak 

(magyar, angol) (HALVEL kitöltők 

számára) 

2021.11.29 hétfő 14:00 - 2021.12.03 péntek 12:00 

II. negyedes vizsgákra jelentkezés 

negyedéves időbeosztású mesterszak 

(magyar, angol) 

2021.12.03 péntek 12:01 - 2022.01.06 csütörtök 23:59 

HALVEL (kitöltés szorgalmi időszak 

utolsó hete) alap, mester, vendég hallgató 
2021.12.13 hétfő 10:00 - 2021.12.19 vasárnap 23:59 

Specializáció választási időszak 2021.12.13 hétfő 12:00 - 2021.12.19 vasárnap 23:59 

HALVEL (kitöltés szorgalmi időszak 

utolsó hete) negyedes időbeosztású képzés 

II. 

2021.12.20 hétfő 10:00 - 2021.12.23 csütörtök 23:59 

Intézmény zárva 2021.12.24 péntek   - 2022.01.02 vasárnap   

Vizsgaidőszak 2. hét záróvizsgázók 

számára 
2022.01.03 hétfő   - 2022.01.08 szombat   

Tavaszi félévi előzetes tantárgyfelvétel, 

nappali magyar mesterképzések hallgatói 

számára 2020/2021/2 félévre  

2022.01.10 hétfő 14:00 - 2022.01.16 vasárnap 23:59 

Záróvizsgát előkésztő adminisztrációs hét 2022.01.10 hétfő   - 2022.01.14 péntek   

Záróvizsgaidőszak I. félév januári 

időszaka 
2022.01.17 hétfő   - 2022.01.29 szombat   
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2021/2022 (tavaszi) félév 

Megnevezés Kezdés Nap Óra   Befejezés Nap  Óra 

Végleges tantárgyfelvételi időszak 

(tantárgyfelvétel és tantárgyleadás) 

mesterképzések, szakirányú 

továbbképzések, nappali, esti, levelező 

képzés 2. félévtől 2021/2022/2 félévre 

2022.01.31 hétfő 14:00 - 2022.02.11 péntek 12:00 

Félévi bejelentkezés, regisztráció 

mesterképzések hallgatói számára a 

második félévtől a 2021/2022/2 félévre 

2022.01.31 hétfő 14:00 - 2022.02.13 vasárnap 23:59 

Végleges tantárgyfelvételi kiegészítő 

időszak, csak tantárgyfelvétel, minden 

hallgató, vendéghallgató számára 

minden évfolyamon, minden képzésen, 

minden képzési szinten, 2021/2022/2 

félévre 

2022.02.12 szombat 16:00 - 2022.02.14 hétfő 23:59 

III. negyedes vizsgákra jelentkezés 

negyedéves időbeosztású mesterszak 

(magyar, angol) (HALVEL kitöltők 

számára) 

2022.03.07 hétfő 14:00 - 2022.03.11 péntek 12:00 

III. negyedes vizsgákra jelentkezés 

negyedéves időbeosztású mesterszak 

(magyar, angol) 

2022.03.11 péntek 12:01 - 2022.03.31 csütörtök 23:59 

HALVEL (kitöltés szorgalmi időszak 

utolsó hete) negyedes időbeosztású 

képzés III. 

2022.03.21 hétfő 10:00 - 2022.03.27 vasárnap 23:59 

Neptun verzióváltás miatt tervezett 

leállás a megadott intervallumban egy 

nap 

2022.04.11 hétfő   - 2022.04.14 csütörtök   

Szakdolgozat leadása, záróvizsgára 

jelentkezés 
2022.04.19 kedd 10:00 - 2022.05.02 hétfő 16:00 

IV. negyedes vizsgákra jelentkezés 

negyedéves időbeosztású mesterszak 

(magyar, angol) (HALVEL kitöltők 

számára) 

2022.05.02 hétfő 14:00 - 2022.05.06 péntek 12:00 

IV. negyedes vizsgákra jelentkezés 

negyedéves időbeosztású mesterszak 

(magyar, angol) 

2022.05.06 péntek 12:01 - 2022.06.16 csütörtök 23:59 

Őszi félévi előzetes tantárgyfelvétel, 

nappali angol nyelvű, alap, osztatlan és 

mester képzésekre 2022/2023/1 félévre 

2022.05.16 hétfő 10:00 - 2022.05.22 vasárnap 23:59 

HALVEL (kitöltés szorgalmi időszak 

utolsó hete) negyedes időbeosztású 
2022.05.23 hétfő 10:00 - 2022.05.29 vasárnap 23:59 
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Megnevezés Kezdés Nap Óra   Befejezés Nap  Óra 

képzés IV. 

Vizsgaidőszak 3 hét 2022.05.30 hétfő   - 2022.06.17 péntek   

Vizsgaidőszak 1-2.hét záróvizsgázók 

számára 
2022.05.30 hétfő   - 2022.06.10 péntek   

Őszi félévi előzetes tantárgyfelvétel, 

nappali magyar mesterképzések 

hallgatói számára 2022/2023/1 félévre  

2022.06.02 csütörtök 10:00 - 2022.06.08 szerda 23:59 

Záróvizsgát előkésztő adminisztrációs 

hét 
2022.06.07 kedd   - 2022.06.10 péntek   

Őszi félévi előzetes tantárgyfelvétel, 

levelező és esti képzéses hallgatók 

számára 2022/2023/1 félévre 

2022.06.02 csütörtök 10:00 - 2022.06.08 szerda 23:59 

Záróvizsgaidőszak II. félév 2022.06.13 hétfő   - 2022.06.25 szombat   

Neptun verzióváltás miatt tervezett 

leállás a megadott intervallumban egy 

nap 

2022.07.18 hétfő   - 2022.07.20 szerda   

 


