
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2/2022. (I. 31.) számú Rektori Utasítás 

 
a 2022/2023-as tanév időbeosztásáról 

 
A módosításáról szóló 4/2022. (V. 18.) számú és  

6/2022. (X. 21.) számú rektori utasítással egybeszerkesztett szöveg 

 

 

 
Hatályba lépés napja: 2022. augusztus 15. 

A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályon kívül helyezett szervezetszabályozó eszköz(ök) 

módosítások nyomon követéséhez: - 

Felülvizsgálat:  

 szakmai megfelelőség: Dr. Bihari Péter, oktatási rektorhelyettes 

 jogi megfelelőség: Jogi Igazgatóság 

Felelős: Dr. Bihari Péter, oktatási rektorhelyettes 

Kiadmányozó: Dr. Czigány Tibor, rektor 

  



 

 

A BME Tanulmányi és vizsgaszabályzatának 88. § (7) bekezdésben kapott felhatalmazás 

alapján a 2022/2023-as tanév időbeosztását az Egyetemi Hallgatói Képviselet véleményének 

figyelembevételével, a Kancellárral egyetértésben a következők szerint határozom meg: 

 

1. § [Az utasítás személyi hatálya] 

 

(1) A jelen utasítás személyi hatálya kiterjed 

a) Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló minden személyre; 

b) az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban nem álló személyre a záróvizsgával 

kapcsolatos ügyeinek intézésének idejére, aki a hallgatói jogviszonya megszű-

nését követően jelentkezik záróvizsgára – ez esetben kizárólag a záróvizsgával 

összefüggő rendelkezések tekintetében; és 

c) az oktatásban vagy az oktatásszervezésben részt vevő valamennyi szervezeti 

egységre, minden oktatóra, kutatóra és tanárra, továbbá oktatói, illetve oktatás-

szervezési feladatokat ellátó személyekre. 

(2) A jelen utasítás személyi hatálya az Egyetemmel hallgatói, közalkalmazotti vagy 

egyéb jogviszonyban nem álló személyekre az ünnepélyes diplomaátadó ünnep-

séggel összefüggésben terjed ki. 

 

2. § [Az utasítás tárgyi hatálya] 

 

(1) A jelen utasítás hatálya – munkarendtől függetlenül – a Tanulmányi és vizsgasza-

bályzat (a továbbiakban: TVSz) 11. § (1) bekezdésében meghatározott képzésekre 

terjed ki.  

(2) A TVSz 11. § (2) bekezdésében meghatározott képzések tanévének időbeosztását a 

képzésért felelős kar – dékáni utasításként – határozza meg. 

(3) Az ünnepélyes diplomaátadó ünnepség időpontját és megrendezésének módját a 

jogszabályi és fenntartói rendelkezések, valamint az Egyetem járványügyi Intézke-

dési Tervében foglaltak szerint a rendezvényért felelős kar – dékáni utasításként – 

határozza meg. 

 

3. § [A tanév időbeosztása] 

 

(1) A 2022/2023-as tanév időbeosztását – a záróvizsga időszakok kivételével – az 1. mel-

léklet határozza meg. 

(2) Záróvizsga a következő időszakokban szervezhető: 

a) őszi záróvizsga időszak: 2022. augusztus 29. – 2022. szeptember 30.; 

b) 1téli záróvizsga időszak: 2022. december 19. – 2023. január 27.; 

c) 2tavaszi záróvizsga időszak: 2023. június 26. – 2023. július 14. 

 
1 Módosította a 6/2022. (X. 21.) számú rektori utasítás. Hatályos 2022. október 21. napjától. 
2 Módosította a 6/2022. (X. 21.) számú rektori utasítás. Hatályos 2022. október 21. napjától. 



 

 

(3) A záróvizsga időszakon belül a tényleges záróvizsga napokat a TVSz 88. § (4) be-

kezdés d) pontjában foglaltak szerint a szakot gondozó kar – dékáni utasításként – 

határozza meg. 

 

4. § 3[A vizsgaidőszakra vonatkozó különös rendelkezések] 

 

(1) A 2022/2023-as tanév őszi félévében a 2022. december 27. – 2023. január 6. közötti 

időszak téli szünet. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti időszakban vizsga, szigorlat vagy más tanulmányi teljesít-

ményértékelés nem tartható. 

 

4/A. § 4[Tantárgy- és kurzusfelvétel rendje a 2022/2023-as tanév őszi félévéhez kapcsolódóan] 

 

A TVSz 97. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 

a) a kedvezményes tantárgy- és kurzusfelvételi időszak 2022. augusztus 23. napján 

12:00 órakor kezdődik és 17:50 órakor ér véget – amelyen belül kari kedvezményes 

időszak 12:00 és 15:50 óra között, az OHV kitöltésen alapuló kedvezményes időszak 

16:00 és 17:50 között valósul meg –;  

b) az előzetes tantárgy- és kurzusfelvételi időszak 2022. augusztus 23. napján 18:00 

órakor kezdődik és 2022. augusztus 27. napján 23:59 ér véget. 

 

5. § [Záró rendelkezések] 

 

(1) Jelen utasítás 2022. augusztus 15. napján lép hatályba és 2023. augusztus 31. napján 

hatályát veszti.  

(2) Jelen utasítást Rektori Kabinet Oktatási Igazgatósága gondozza. 

(3) Jelen utasítás megtalálható és letölthető a https://rektori.bme.hu/content/utasita-

sok_korlevelek_tajekoztatok oldalon. 

 

Budapest, 2022. január 27. 

 

   

 Dr. Czigány Tibor s.k. 

 rektor 

Egyetértek: 

 

Budapest, 2022. január 27. 

 

 Kotán Attila s.k. 

 kancellár 

 

 
3 Megállapította a 6/2022. (X. 21.) számú rektori utasítás. Hatályos 2022. október 21. napjától. 
4 Beiktatta a 4/2022. (V. 18.) számú rektori utasítás. Hatályos 2022. május 23. napjától. 

https://rektori.bme.hu/content/utasitasok_korlevelek_tajekoztatok
https://rektori.bme.hu/content/utasitasok_korlevelek_tajekoztatok


 

 

 

 

 

 

Mellékletek: 

1. melléklet: a 2022/2023-as tanév időbeosztása 

  



 

 

1. 5melléklet a 2/2022 (I. 31.) számú rektori utasításhoz 

 

A 2022/2023-as tanév időbeosztása 

 

 A B 

1 I. (őszi) félév 
2 2022. szeptember 2. (péntek) Tanévnyitó ünnepség az I. évfolyam hallgatóinak 

3 2022. augusztus 29. – szeptember 1. (hétfőtől-csütörtökig) Regisztrációs időszak 

4 2022. szeptember 5. (hétfő) Az első tanítási nap (páratlan oktatási hét) 

5 2022. szeptember 14. (szerda) 

  

BME Diáknapok – Egyetemi Sportnap 

Az órarend szerinti foglalkozások elmaradnak 

6 2022. november 17. (csütörtök) 

  

Tudományos Diákköri Konferencia 

Az órarend szerinti foglalkozások elmaradnak 

7 2022. november 25. (péntek) 

  

Nyílt Nap a középiskolások számára 

Az órarend szerinti foglalkozások elmaradnak 

8 2022. december 9. (péntek)  Szorgalmi időszak befejezése (utolsó tanítási nap) 

9 2022. december 12–16. (hétfőtől-péntekig) Pótlási időszak 

10 2022. december 19. (hétfő) – december 23. (péntek) Vizsgaidőszak első része 

11 20 munkanap Vizsgaidőszak időtartama 

12 2023. január 9. (hétfő) – január 27. (péntek) Vizsgaidőszak második része 

13 2023. január 31. 14:00 óra Az érdemjegyek bejegyzésének határideje 

14 Oktatási szünetek (állami munkaszüneti nap) és áthelyezett munkanapok 

15 2022. október 31. (hétfő) Munkaszüneti nap6 

17 2022. november 1. (kedd) Mindenszentek ünnepe 

18 2022. október 15. (szombat) Áthelyezett munkanap (október 31. ledolgozása) 

Páratlan hét hétfői munkarend szerint. 

19 II. (tavaszi) félév* 
20 2023. február 20–23. (hétfőtől-csütörtökig) Regisztrációs időszak 

21 2023. február 27. (hétfő) Az első tanítási nap (páratlan oktatási hét) 

22 2023. június 2. (péntek) Szorgalmi időszak befejezése (utolsó tanítási nap) 

23 2023. június 5–9. (hétfőtől-péntekig) Pótlási időszak 

24 2023. június 12. (hétfő) Vizsgaidőszak kezdete 

25 20 munkanap Vizsgaidőszak időtartama 

26 2023. július 7. (péntek) Vizsgaidőszak befejezése 

27 2023. július 11. 14:00 óra Az érdemjegyek bejegyzésének határideje 

27a 2023. május 5. (péntek) Ezen a napon páros heti, hétfői (a május 1-re eső) mun-

karend érvényes 

27b 2023. június 26. – július 14. Záróvizsga időszak 

28 Oktatási szünetek (állami munkaszüneti nap) 

29 2023. március 15. (szerda) Nemzeti ünnep 

30 2023. április 6. (csütörtök) és 11–12. (kedd, szerda) Tavaszi szünet 

31 2023. április 7. (péntek) Nagypéntek 

32 2023. április 10. (hétfő) Húsvét 

33 2023. május 1. (hétfő) Munka ünnepe 

34 2023. május 29. (hétfő) Pünkösd 

  

 

**: A tanév II. félévének időbeosztását az esetleges további munkanap áthelyezések módosíthatják. 
 

 

 

 
5 Módosította a 6/2022. (X. 21.) számú rektori utasítás. Hatályos 2022. október 21. napjától. 
6 A 2022. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 23/2021. (VI. 1.) ITM rendelet 2. § b) pontja 

szerint. 


