
A 2021/2022-es  tanév tavaszi félévének rendje a 

LEVELEZŐ tagozaton 

 
 

REGISZTRÁCIÓ: 2022. január 17-én (800 órától) 2022. január 31-ig (2400 óráig) 

 

Késedelmes regisztráció:  2022. február 7-ig 5000 Ft / hét 

külön eljárási díj ellenében 

   

Passzív félévnek minősül az is, ha a hallgató nem jelentkezik be az adott félévre. 

 
A hallgató a megkezdett aktív félév helyett félévhalasztást, passzív félévet vehet igénybe, ha a 

képzési időszak megkezdését követően egy hónapon belül (március 14-ig) kérelmezi 

tanulmányainak halasztását. Ha a hallgató ezen időpontig nem kéri tanulmányainak szünetelését (nem 

kéri passzív félév igénybevételét), az adott félév aktív félévnek minősül akkor is, ha a hallgató nem 

vesz részt foglalkozáson és nem tesz eleget egyetlen tanterv tanulmányi követelményeinek sem. 

 

KONZULTÁCIÓS IDŐSZAK:  2022. január 17-től – 2022. március 20-ig 

VIZSGAIDŐSZAK:    
   

 Minden hallgatónak: 2022. április 1-től – 2022. május 20-ig 

 Végzős hallgatóknak:       2022. május 13-ig (utóvizsgával együtt)      

                                                                          
„A vizsgára való jelentkezés a vizsgát megelőző munkanap déli 12 óráig, a vizsgáról 
való lejelentkezés pedig a vizsgát megelőző munkanap 0.00 óráig lehetséges. Ha a 
hallgató vizsgára való jelentkezését törölte, már csak olyan vizsgaidőpontokra 
jelentkezhet át, ahol van szabad férőhely. Vizsgahalasztások miatt az oktató nem 
köteles újabb vizsgaidőpontot megjelölni.” 

 

TANTÁRGYFELVÉTEL:  2022. február 6-ig  

    (eddig a kurzusfelvétel szabadon módosítható) 

  

Tantárgyfelvétel késelme 2022. február 6-tól - február 11-ig külön eljárási díj 

ellenében módosítható, melynek összege tantárgyanként 1500 Ft. 

FIGYELEM!!! FEBRUÁR 12-E UTÁN TANTÁRGYFELVÉTEL ÉS LEADÁS 

NEM LEHETSÉGES!  

 

TANTÁRGYFELMENTÉSI kérelmek beadási és/vagy elküldési határideje: 2022. 

FEBRUÁR 18. kizárólag a honlapról letölthető „Tantárgy elfogadási 

kérelem 2022” űrlapon (honlap– dokumentumtár – nyomtatványok). A 

nyomtatványon feltüntetett teendőket feltétlenül tartsák be! 

A megjelölt határidő után már nincs lehetősége a kérelme benyújtására! 
 

KÖLTSÉGTÉRÍTÉS BEFIZETÉSE:  2022. március 31-ig egy összegben 

 

Kérjük a hallgatókat, vegyék komolyan a határidőket!!!! 



Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy amennyiben tartozásuk van, nem 

tudnak regisztrálni az adott félévre. 

 
 

Végzős hallgatókra vonatkozó speciális határidők: 
 

SZAKDOLGOZAT LEADÁSA: 2022. ÁPRILIS 8-IG. 

 KÉSEDELMES LEADÁS:   

  1. héten (április 11-14) napi 800 Ft, 

  2. héten (április 19-22) napi 1600 Ft                

                                     késedelmi díj fizetése ellenében. 

  A legutolsó beadási nap: 2022. április 22.  
 

Aki ezt követően adja le a szakdolgozatát, késedelmi díjat nem fizet, de automatikusan csak 

egy későbbi záróvizsga-időszakban tehet záróvizsgát. 

 

ZÁRÓVIZSGÁK: 2022. MÁJUS 26-JÚNIUS 17. 

 

ZÁRÓVIZSGÁRA JELENTKEZÉS A NEPTUN RENDSZEREN KERESZTÜL: 

 

2022. ÁPRILIS 11. – ÁPRILIS 22. 

  

 

 

 

 

Hajdúböszörmény, 2022. január 13. 

 

 

 

 

Dr. Szabóné Túri Judit sk. 

tanulmányi osztályvezető   

 

 


