
2.sz. melléklet az RKE/11/2022. (XI.23.) sz. utasításhoz 

A 2022/2023. tanév hátralévő időszakának módosítása 
 

Általános Orvostudományi Kar 

 
Az utasítás 6. pontjának (2) bekezdésére figyelemmel a IV., V. és VI. évfolyamon a téli szünet 2022. 
december 19 - 2023. január 1. időpont helyett 2022. december 22- 2023. január 8-ra módosul. 
 
2022/2023. tanév őszi félév vizsgaidőszak 
 
I-II-III- évfolyam 2022. december 12 - 2023. február 10. (7 hét) 
 
2022/2023. tanév tavaszi félév szorgalmi időszak 
I-II-III. évfolyamon 2023. február 13. - 2023. május 19. 
 
2022/2023. tanév tavaszi félév vizsgaidőszak 
I-II-III. évfolyam 2023. május 22 - 2023. július 7. 

Fogorvostudományi Kar 

 
2022/23. tanév őszi félév vizsgaidőszak 
 
I-II-III. évfolyam 2022. december 12 – 2023. február 10. (7 hét) 
IV évfolyam 2022. december 12 - 2023. február 3. (6+1 hét) 
V. évfolyam 2022. december 12 – 2023. február 3. (6+1 hét) 
 
2022/2023. tanév tavaszi félév szorgalmi időszak 
I-II-III. évfolyam 2023. február 13. - 2023. május 19. 
IV. évfolyam 2023. február 6.- 2023. május 12. 
V. évfolyam 2023. február 6 – 2023. április 28. 
 

A tavaszi szorgalmi időszak 2023. február 6-án elkezdődik és az első szorgalmi héten még 
lehetőségük lesz vizsgázni a IV.-V. évfolyamos hallgatóknak, tehát lesz egy hét átfedés a 
vizsgaidőszak utolsó hete és a szorgalmi időszak első hete között. 
 
Tavaszi szünet: elmarad 
 
2022/2023. tanév tavaszi félév vizsgaidőszak 
I-II-III. évfolyam 2023. május 22. - 2023. július 7.  
IV. évfolyam 2023. május 15.- 2023. június 30.  
V. évfolyam 2023. május 2 – 2023. június 16. 
 

Gyógyszerésztudományi Kar 
 

2022/23. tanév őszi vizsgaidőszak 

I-II-III. évfolyam 2022. december 12 – 2023. február 10. (7 hét) 
IV. évfolyam 2022. december 12 – 2023. február 3. (6+1 hét) 
V. évfolyam 2022. december 12 – 2023. február 3. (6+1 hét) 
 
2022/2023. tanév tavaszi félév szorgalmi időszak 
I-II-III. évfolyam 2023. február 13. - 2023. május 19. 
IV. évfolyam 2023. február 6. - 2023. május 12.  
V. évfolyam: 2023. január 26. - május 26.  
 

A tavaszi szorgalmi időszak 2023. február 6-án elkezdődik és az első szorgalmi héten még 
lehetőségük lesz vizsgázni a IV.-V. évfolyamos hallgatóknak, tehát lesz egy hét átfedés a 
vizsgaidőszak utolsó hete és a szorgalmi időszak első hete között. 



 
Tavaszi szünet: elmarad 
 
2022/2023. tanév tavaszi félév vizsgaidőszak 
I-II-III. évfolyam 2023. május 22. - 2023. július 7.  
IV. évfolyam 2023. május 15.- 2023. június 30.  
V. évfolyam: záróvizsgaidőszak: 2023. június 1. - 2023. június 23.  
 

Egészségtudományi Kar 
2022/23. tanév őszi vizsgaidőszak 
2022. december 12 – 2023. február 3. (6+1 hét) 
 
2022/2023. tanév tavaszi félév szorgalmi időszak 
2023. február 6. - 2023. május 12. 
 

A tavaszi szorgalmi időszak 2023. február 6-án elkezdődik és az első szorgalmi héten még 
lehetőségük lesz vizsgázni a hallgatóknak, tehát lesz egy hét átfedés a vizsgaidőszak utolsó hete 
és a szorgalmi időszak első hete között. 
 
Tavaszi szünet: elmarad 
 
2022/23. tanév tavaszi vizsgaidőszak 
2023. május 15 – 2023. június 30. 

Egészségügyi Közszolgálati Kar1 
 

2022/23. tanév őszi félév vizsgaidőszak 
 
2022. november 28 – 2023. január 20. – szociális munka mesterképzés 
2022. december 5 – 2023. január 20. – mentálhigiénés lelkigondozó sztsz; közösségi és családi meditáció 
sztsz; mentálhigiénés házasság- és család-lelkigondozó sztsz; idősügyi interaktív életút tanácsadó sztsz. 
2022. december 5 – 2023. január 22. – szociális szolgáltatásmenedzsment sztsz 
2022. december 7 – 2023. január 20. – interdiszciplináris családtudományi mesterképzés 
2022. december 12 – 2023. január 20. – laktációs szaktanácsadó sztsz 
2022. december 12 – 2023. január 27. mentálhigiénés sztsz 
2022. december 12 – 2023. február 10. – egészségügyi szervező (BSc) 
 
2022. december 19 – 2023. február 3. minőségügyi és betegbiztonsági menedzser sztsz; egészségügyi 
menedzser (MSc nappali, levelező) 
2023. január 9 - 2023. január 13. Záróvizsga időszak - egészségügyi szervező (BsC) 
2023. január 9 - 2023. január 20. Záróvizsga időszak – mentálhigiénés lelkigondozó sztsz 
2023. január 16 - 2023. január 20. Őszi ismétlő vizsgaidőszak – mentálhigiénés lelkigondozó sztsz; közösségi 
és családi meditáció sztsz; szociális munka (MA); interdiszciplináris családtudományi (MA); laktációs 
szaktanácsadó sztsz; idősügyi interaktív életút – tanácsadó sztsz; mentálhigiénés házasság- és család- 
lelkigondozó sztsz. 
2023. február 7 - 2023. február 9. Záróvizsga időszak – szociális szolgáltatásmenedzsment sztsz; 
2023. január 23 - 2023. január 27. Őszi ismétlő vizsgaidőszak – mentálhigiéné sztsz; 
2023. február 6 - 2023. február 10. Őszi ismétlő vizsgaidőszak – egészségügyi szervező (BSc); 
2023. január 30 – 2023. február 3. Őszi ismétlő vizsgaidőszak - minőségügyi és betegbiztonsági menedzser 
sztsz; szociális szolgáltatásmenedzsment sztsz; egészségügyi menedzser (MSc nappali); egészségügyi 
menedzser (MSc levelező). 
2023. január 18 - 2023. február 28. Záróvizsga időszak – laktációs szaktanácsadó szstsz 
2023. január 30 - 2023. február 10. – közösségi és családi meditáció sztsz 
2023. február 6 - 2023. február 17. Záróvizsga időszak- idősügyi interaktív életút-tanácsadás sztsz  
2023. február 27 - 2023. március 10. Záróvizsga időszak – minőségügyi és betegbiztonsági menedzser sztsz; 
egészségügyi menedzser (MSc levelező) 
 
 
 

 
1 Módosította az RKE/14/2022. (XII.21.) sz. rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás, hatály: 2022. XII. 21-től. 



2022/2023. tanév tavaszi félév szorgalmi időszak 
  
2023. január 23 – 2023. április 18. –interdiszciplináris családtudományi (MA) 
2023. január 23- 2023. április 21. – közösségi és családi sztsz; mentálhigiénés lelkigondozó sztsz; idősügyi 
interaktív életút-tanácsadó sztsz; 
2023. február 6 – 2023. április 22. – laktációs szaktanácsadó sztsz 
2023. január 23 – 2023. április 15. – mentálhigiénés házasság és család- lelkigondozó sztsz. 
2023. január 23 – 2023. április 29. – szociális munka (MA)  
2023. január 30 - 2023. május 12. – egészségügyi menedzser (MSc, nappali); minőségügyi és betegbiztonsági 
menedzser sztsz 
2023. február 6 - 2023. május 19. – egészségügyi menedzser (MSc, levelező);  
2023. február 13.-2023. május 19. - egészségügyi szervező (BSc) 
2023. február 3 - 2023. május 6. – mentálhigiéné sztsz 
2023. február 3 - 2023. május 7. – szociális szolgáltatásmenedzsment sztsz 
Tavaszi szünet: elmarad 
 
2022/23. tanév tavaszi vizsgaidőszak 
 
2023. április 19 – május 26. interdiszciplináris családtudományi mesterképzés II. évf. 
2023. április 19 – június 16. interdiszciplináris családtudományi mesterképzés I. évf. 
2023. április 24 – június 2. laktációs szaktanácsadó sztsz., közösségi és családi mediáció sztsz., 
idősügyi interaktív életút-tanácsadó sztsz., mentálhigiénés lelkigondozó sztsz. 
2023. május 2 – június 9. szociális munka mesterképzés II. évf .,  
2023. május 2 – június 16. szociális munka mesterképzés I. évf., mentálhigiénés házasság- és 
család-lelkigondozó sztsz. 
2023. május 8 – június 16. mentálhigiéné sztsz. 
2023. május 8 – június 25. szociális szolgáltatásmenedzsment sztsz.  
2023. május 15 – június 30.  egészségügyi menedzser MSc nappali tagozat, minőségügyi és 
betegbiztonsági menedzser sztsz. 
2023. május 22 – július 7. egészségügyi szervező BSc. 

Pető András Kar 
 
2022/2023. tanév őszi félév vizsgaidőszak 
2022. december 12. - 2023. február 3. (6+1 hét) 
 
2022/2023. tanév tavaszi félév szorgalmi időszak 
2023. február 6. - 2023. május 12. 
 

A tavaszi szorgalmi időszak 2023. február 6-án elkezdődik és az első szorgalmi héten még 
lehetőségük lesz vizsgázni a hallgatóknak, tehát lesz egy hét átfedés a vizsgaidőszak utolsó hete 
és a szorgalmi időszak első hete között. 
 
Tavaszi szünet: elmarad 
 
 
2022/23. tanév tavaszi vizsgaidőszak 
2023. május 15 – 2023. június 30 

 


