
 

TÁJÉKOZTATÓ 

A 2022/2023-as tanév rendjének módosításáról 

Az energiatakarékossági intézkedések eredményes végrehajtása érdekében a 2022/2023-as 

tanév rendje a következők szerint módosul: 

I. Az őszi félévet érintő változások 

1. Az őszi félév szorgalmi időszaka teljeskörű jelenléti oktatással, változatlan ütemezés-

sel 2022. december 9-én (péntek) ér véget. 

2. Az őszi félév pótlási időszaka változatlanul a 2022. december 12–16. közötti öt mun-

kanap. 

3. Az őszi félév vizsgaidőszakának első része a 2022. december 19–23. közötti öt vizs-

ganap. 

4. Az őszi félév vizsgaidőszakának második része a 2023. január 9–27. közötti tizenöt 

vizsganap. 

5. Az őszi félévet követő záróvizsga időszak első üteme – a mesterképzésekre felvételi-

ző alapszakos hallgatók részére – 2023. január 9–13., indokolt esetben a január 16–17. 

közötti időszak. A nem felvételiző alapszakos és mesterszakos hallgatók záróvizsgái 

a 2023. január 23–27. közötti időszakban szervezhetők. 

II. Tavaszi félévet érintő változások 

1. A tavaszi félév regisztrációs időszaka 2023. február 20–23. (hétfőtől csütörtökig tartó) 

négy munkanap. 

2. A tavaszi félév első tanítási napja 2023. február 27. (hétfő). 

3. A tavaszi félév szorgalmi időszaka 2023. június 2. (péntek) napján ér véget. 

4. Az tavaszi félév pótlási időszaka a 2023. június 5–9. közötti öt munkanap. 

5. A tavaszi félév vizsgaidőszaka a 2023. június 12. – július 7. közötti húsz vizsganap. 

6. A tavaszi félév záróvizsga-időszaka a 2023. június 26. – július 14. közötti tizenöt vizs-

ganap. 

7. A tavaszi félévben a következő tanítási szünetek lesznek: 

a. március 15. (szerda), Nemzeti ünnep; 

b. április 6. (csütörtök) és április 11–12. (kedd–szerda), tavaszi szünet; 

c. április 7. (péntek) és április 10. (hétfő), Nagypéntek, Húsvét; 

d. május 1. (hétfő), Munka ünnepe; 

e. május 29. (hétfő), Pünkösd. 

8. A tavaszi félévben 2023. május 5. pénteken páros heti hétfői munkarend szerint kell a 

tanulmányi foglalkozásokat megtartani. 

A változásokat is magában foglaló, a 2022/2023-as tanév rendjéről szóló 2/2022. (I. 31.) rekto-

ri utasítás a Központi Tanulmányi Hivatal honlapján érhető el. 

Budapest, időbélyegző szerint. 

         Dr. Bihari Péter 

https://kth.bme.hu/hallgatoknak/tanevek_idobeosztasa/
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