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ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓK  
a 2021/2022. tanév II. félévében záróvizsgázó hallgatóknak 

 
 
A 2021/2022-es tanév II. félévében a félév elfogadott ütemezése szerint a záróvizsga időszak 2022. 
június 20. (hétfő) és 2022. július 1. (péntek) között tart. A záróvizsgákat az egyes intézetek szervezik, 
amelyek a vizsgák előtt tájékoztatót tartanak a vizsgázó hallgatóknak a záróvizsga menetéről, és 
lehetőség adódik a hallgatói kérdések megválaszolására is. A záróvizsga tájékoztatókat az egyes 
intézetek a következő időpontokban szervezik:  
 
 
a. Módszertani és Menedzsment Intézet 
 2022. május 9., 18:00  
 Microsoft Teams  
 A csoporthoz csatlakozni önállóan a következő kód megadásával lehet: 1tuika9 
 
b. Marketing és Üzleti Tudományok Intézet 
 2022. május 23., 17:00 
 Microsoft Teams 
 A csoporthoz csatlakozni az alábbi linkkel lehet:  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_M2NhOTQxMDktZjkyYi00YjA5LTgzNTgtYmIwMzA3ZGQyMWQ2%40thr
ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221d6a56fa-705a-4bbc-8004-
67a21d5e9b97%22%2c%22Oid%22%3a%226cff6040-68a9-41ff-8ec5-
2304fd22c26e%22%7d 

 
c. Közgazdaságtudományi és Pénzügyi Intézet 
 2022. május 23., 17:00  
 Microsoft Teams  
 A csoporthoz csatlakozni az alábbi linkkel lehet:  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_M2NhOTQxMDktZjkyYi00YjA5LTgzNTgtYmIwMzA3ZGQyMWQ2%40thr
ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221d6a56fa-705a-4bbc-8004-
67a21d5e9b97%22%2c%22Oid%22%3a%226cff6040-68a9-41ff-8ec5-
2304fd22c26e%22%7d 
 

d. Vállalkozásfejlesztés és Infokommunikációs Intézet 
 magyar nyelven folytatott képzések 
 2022. június 8., 13:00 
 Microsoft Teams 
 A csoporthoz csatlakozni az alábbi linkkel lehet:  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_OTQ5ZDIzYzktNDk0Ny00NjQ0LTg0NGMtMWRlMGJkOWY1Yzlm%40thr
ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221d6a56fa-705a-4bbc-8004-
67a21d5e9b97%22%2c%22Oid%22%3a%22f71b73ff-ff61-4e9c-9db8-
b3ca6b10b6ac%22%7d 
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angol nyelven folytatott képzések 
 2022. június 8., 14:30 
 Microsoft Teams 
 A csoporthoz csatlakozni az alábbi linkkel lehet:  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YzA2NTU4MzUtMmZlZi00ZjRmLWJmOTctNTEwNzk0ZjQ1MDRi%40thr
ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221d6a56fa-705a-4bbc-8004-
67a21d5e9b97%22%2c%22Oid%22%3a%22f71b73ff-ff61-4e9c-9db8-
b3ca6b10b6ac%22%7d 
 

 

 
 
A záróvizsgákat az egyes intézetek szervezik, amelyek a konkrét időpontokat a hallgatók 
besorolásával együtt az intézeti honlapjukon teszik majd közzé és frissítik:  
 
 
a. Módszertani és Menedzsment Intézet [MMI] 

https://kgk.uni-obuda.hu/intezetek/mmi 
intézeti záróvizsgafelelős: Dr. Szilágyi Győző Attila 
szilagyi.gyozo@kgk.uni-obuda.hu 

 
b. Marketing és Üzleti Tudományok Intézet [MÜI] 

https://kgk.uni-obuda.hu/intezetek/mui 
intézeti záróvizsgafelelős: Dr. Varga János 
varga.janos@kgk.uni-obuda.hu 

 
c. Közgazdaságtudományi és Pénzügyi Intézet [KPI] 

https://kgk.uni-obuda.hu/intezetek/kpi 
intézeti záróvizsgafelelős: Dr. Baranyi Aranka 
baranyi.aranka@kgk.uni-obuda.hu 
 

d. Vállalkozásfejlesztés és Infokommunikációs Intézet [VFI] 
https://kgk.uni-obuda.hu/intezetek/vfi 
intézeti záróvizsgafelelős: Dr. Szikora Péter Gábor 
szikora.peter@kgk.uni-obuda.hu 
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