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A BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának (továbbiakban: TVSZ) 88.§ (8) bekezdésben kapott felhatalmazás
alapján a BME Építészmérnöki Kar (továbbiakban: Kar) 2020/2021. tanév időbeosztását a Kari Hallgatói Képviselet
egyetértésével1 a következők szerint határozom meg:
1. §
Az Utasítás hatálya
1)
2)

A jelen utasítás tárgyi hatálya a Kar minden alap-, osztatlan- és mesterképzésére kiterjed.
A jelen utasítás személyi hatálya kiterjed:
a) a külföldi hallgatók tanulmányi és vizsgaszabályzatáról szóló 7/2017. (XI. 6.) számú rektori utasítás
(Code of Studies) hatálya alá tartozó személyekre;
b) az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló valamennyi nappali tagozatos, építészmérnöki alap-, osztatlan és mesterképzésre beiratkozott személyre, aki az Nftv. 39. § (1) bekezdésében foglaltak hatálya
alá tartozik,
c) az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban nem álló valamennyi építészmérnöki alap-, osztatlan és mesterképzésen abszolutóriumot szerzett személyre a záróvizsgával kapcsolatos ügyeinek intézésének idejére, aki a hallgatói jogviszonya megszűnését követően jelentkezik záróvizsgára – ez esetben kizárólag
a záróvizsgával összefüggő rendelkezések tekintetében,
d) az oktatásban vagy az oktatásszervezésben részt vevő valamennyi szervezeti egységre, minden oktatóra, kutatóra és tanárra, továbbá oktatói, illetve oktatásszervezési feladatokat ellátó személyekre.
2. §
Regisztrációs időszak

1)

2)

Általános ütemezés, beiratkozás
Őszi félév regisztrációs időszak2

2020. augusztus 31-szeptember 4. (hétfő-péntek)

Tanévnyitó ünnepség az I. évf. hallgatóknak

2020. szeptember 4. (péntek)

Beiratkozás az I. évf. hallgatóknak

Időpont a KTH tájékoztatása szerint

Pótbeiratkozás

2020. szeptember 7-11. (szorgalmi időszak 1. hét)

Tavaszi félév regisztrációs időszak

2021. február 3-5. (szerda-péntek)

Regisztráció (bejelentkezés aktív vagy passzív félévre a TR-ben)
Bejelentkezés határideje3 őszi félév

2020. szeptember 4. (péntek)

Bejelentkezés visszavonásának határideje4 őszi félév

2020. október 14. (szerda)

Utólagos aktiválás határideje őszi félév

2020. szeptember 20. (vasárnap)

Bejelentkezés határideje5 tavaszi félév

2021. február 5. (péntek)

Kollektív Jogok Szabályzata 2.§ (2) f)
A regisztrációs időszak a beiratkozásra, bejelentkezésre, a tantárgy- és kurzusfelvétel véglegesítésére rendelkezésre álló időtartam, amelyben tanórák
nincsenek.
3 TVSZ 57. § (3): Ha a hallgató bejelentkezési kötelezettségének nem tesz eleget, az adott félévet passzív félévként kell nyilvántartani, hallgatói jogviszonya
az adott félévben szünetel.
4 TVSZ 57. § (2),(6),(7): Az aktív félévre történt bejelentkezés visszavonása esetén az adott félév passzív félévnek minősül.
5 TVSZ 57. § (3): Ha a hallgató bejelentkezési kötelezettségének nem tesz eleget, az adott félévet passzív félévként kell nyilvántartani, hallgatói jogviszonya
az adott félévben szünetel.
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Bejelentkezés visszavonásának határideje6 tavaszi
félév

2021. március 14. (vasárnap)

Utólagos aktiválás határideje tavaszi félév

2021. február 21. (vasárnap)

2)

Tantárgy- és kurzusfelvétel
Kedvezményes tárgyfelvételi időszak
- az alap- és osztatlan képzés 3,7-es halmozott súlyozott tanulmányi átlagot elért hallgatói számára
őszi félév

2020. július 2. (csütörtök) 12:00-15:50

Kedvezményes tárgyfelvételi időszak - OHV kérdőív
kitöltése alapján őszi félév

2020. július 2. (csütörtök) 16:00-17:50

Előzetes tárgyfelvételi időszak kezdete őszi félév

2020. július 2. (csütörtök) 18:00

Utólagos tárgyfelvételi kérelem leadásának határideje
őszi félév

2020. szeptember 14. (hétfő)

Szigorlati tárgyak felvételének határideje őszi félév

2020. november 29. (vasárnap)

Szakmai gyakorlat tárgyak felvételének határideje
őszi félév

2020. december 13. (vasárnap)

Kedvezményes tárgyfelvételi időszak
- az alap- és osztatlan képzés 3,7-es halmozott súlyozott tanulmányi átlagot elért hallgatói számára
tavaszi félév

2021. január 29. (péntek) 12:00-15:50

Kedvezményes tárgyfelvételi időszak - OHV kérdőív
kitöltése alapján tavaszi félév

2021. január 29. (péntek) 16:00-17:50

Előzetes tárgyfelvételi időszak kezdete tavaszi félév

2021. január 29. (péntek) 18:00

Utólagos tárgyfelvételi kérelem leadásának határideje
tavaszi félév

2021. február 15. (hétfő)

Szigorlati tárgyak felvételének határideje tavaszi félév

2021. május 2. (vasárnap)

Szakami gyakorlat tárgyak felvételének határideje tavaszi félév

2021. május 16. (vasárnap)

3. §
Szorgalmi időszak
1)

Általános ütemezés
Szorgalmi időszak7 őszi félév

2020. szeptember 7. (hétfő) - december 11. (péntek)

Teljesítményértékelési ütemterv közzététele őszi félév 2020. szeptember 11. (péntek)
Szorgalmi időszak8 tavaszi félév

2021. február 8. (hétfő) - május 14. (péntek)

57. § (2),(6),(7): Az aktív félévre történt bejelentkezés visszavonása esetén az adott félév passzív félévnek minősül.
TVSZ 112. § (1): A szorgalmi időszakban teljesítményértékelések, illetve azok ismétlése, javítása, pótlása csak a Kari Tanulmányi Bizottság (továbbiakban:
KTB) által elfogadott teljesítményértékelési terv szerint tarthatók.
8 TVSZ 112. § (1): A szorgalmi időszakban teljesítményértékelések, illetve azok ismétlése, javítása, pótlása csak a Kari Tanulmányi Bizottság (továbbiakban:
KTB) által elfogadott teljesítményértékelési terv szerint tarthatók.
6 TVSZ
7
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Teljesítményértékelési ütemterv közzététele tavaszi
félév
a)
b)
c)

2)

2021. február 12. (péntek)

Szigorlat a félév során bármikor tartható, de a szigorlatért felelős oktatási szervezeti egység minden
félévben köteles szigorlatonként legalább egy vizsgaalkalmat a szorgalmi időszakban meghirdetni. 9
Azon szigorlati tárgyakból, melyek előfeltételei más tantárgyaknak a szigorlati alkalmat a szorgalmi időszak első hetén kell megszervezi.
A tantárgy oktatásáért felelős oktatási szervezeti egység a vizsga letételére jogosult hallgatók részére a
szorgalmi, továbbá a pótlási időszakban előrehozott vizsgát írhat ki.10

Vázlattervi és feldolgozási hét
Vázlattervi hét őszi félév

2020. október 19-22. (szorgalmi időszak 7. hét)

Vázlattervek bemutatása (Diplomaterv tárgyakból)
őszi félév

2020. október 19-22. (hétfő-csütörtök)

Vázlattervek pótlásának ideje (Diplomaterv tárgyakból) őszi félév

2020. november 2-6. (hétfő-péntek)

Feldolgozási hét őszi félév

2020. december 7-11. (szorgalmi időszak 14. hét)

Félévközi gyakorlati részteljesítmény értékelések be- 2020. december 7. (hétfő) 12:00
adásának lehetséges végső határideje a felsőbb évfolyamokon őszi félév
Félévközi gyakorlati részteljesítmény értékelések be- 2020. december 11. (péntek) 12:00
adásának lehetséges végső határideje az 1. évfolyamon őszi félév
Félév végi tervezési részteljesítmény értékelések beadásának lehetséges végső határideje minden évfolyamon (beleértve a diplomaterveket is) őszi félév

2020. december 11. (péntek) 12:00

Vázlattervi hét tavaszi félév

2021. március 22-26. (szorgalmi időszak 7. hét)

Vázlattervek bemutatása (Diplomaterv tárgyakból) tavaszi félév

2021. március 22-26. (hétfő-péntek)

Vázlattervek pótlásának ideje (Diplomaterv tárgyakból) tavaszi félév

2021. április 8-14. (csütörtök-szerda)

Feldolgozási hét tavaszi félév

2021. május 10-14.(szorgalmi időszak 14. hét)

Félévközi gyakorlati részteljesítmény értékelések be- 2021. május 10. (hétfő) 12:00
adásának lehetséges végső határideje a felsőbb évfolyamokon tavaszi félév
Félév végi tervezési részteljesítmény értékelések beadásának lehetséges végső határideje minden évfolyamon (beleértve a diplomaterveket is) tavaszi félév
a)

9

2021. május 14. (péntek) 12:00

A vázlattervi és feldolgozási hét a félévközi és félév végi rajzfeladatok feldolgozására szolgál.

TVSZ 117. § (2)
TVSZ 117.§ (9)

10

4

2-2020 DU időbeosztás 2020-2021_veg

b)

3)

Vázlattervi és feldolgozási héten a kötelező órarendi tanórák elmaradnak, de (elsősorban) órarendi időpontban konzultációs órák tarthatók, fakultatív jelleggel (ezek nem számítanak bele a kötelező jelenlétbe).
c) Vázlattervi és feldolgozási héten összegző teljesítményértékelések, vagy azok ismétlése, javítása, pótlása nem tartható.
d) Vázlattervi és feldolgozási héten részteljesítmény értékelések (rajzfeladatok leadása) csak a KTB által
elfogadott teljesítményértékelési terv szerint tarthatók.
Oktatási szünetek, ünnepnapok, munkanap áthelyezések
BME Diáknapok - Egyetemi Sportnap
(az órarend szerinti foglalkozások elmaradnak)

2020. szeptember 23. (szerda)

Építész Szakmai Napok
(az órarend szerinti foglalkozások elmaradnak)

2020. október 28. (szerda)

Tudományos Diákköri Konferencia
(az órarend szerinti foglalkozások elmaradnak)

2020. november 12. (csütörtök)

Nyílt Nap (az órarend szerinti foglalkozások elmaradnak)

2020. november 27. (péntek)

Tavaszi szünet

2021. április 1-7. (csütörtök-szerda)

Nemzeti ünnep

2020. október 23. (péntek)

Újév első napja

2021. január 1. (péntek)

Nemzeti ünnep

2021. március 15. (hétfő)

Nagypéntek

2021. április 2. (péntek)

Húsvét

2021. április 5. (hétfő)

Pünkösd

2021. május 24. (hétfő)

Munkanap
(pótlási időszak)

2020. december 12. (szombat)

Pihenőnap

2020. december 24. (csütörtök)
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4. §
Pótlási időszak
1)

Általános ütemezés
Pótlási időszak11 őszi félév

2020. december 12. (szombat)
2020. december 14-18. (hétfő-péntek)

Részteljesítmény értékelések pótlásának lehetséges
végső határideje12 őszi félév

2020. december 18. (péntek) 12:00

Pótlási időszak13 tavaszi félév

2021. május 17-21. (hétfő-péntek)

Részteljesítmény értékelések pótlásának lehetséges
végső határideje14 tavaszi félév

2021. május 21. (péntek) 12:00

5. §
Vizsgaidőszak
1)

Általános ütemezés
Vizsgaidőszak15 őszi félév

2020. december 21. (hétfő)-2021. január 26. (kedd)

Vizsgajelentkezés kezdete őszi félév

2020. december 8. (kedd) 18:00

Diplomatervek leadása védésre őszi félév
(BSc képzésen, keresztf. MSc-re jelentkezőknek)

2020. december 18. (péntek)

Záróvizsga időszak őszi félév
(BSc képzésen, keresztféléven MSc-re
jelentkezőknek)

2021. január 5-7. (kedd-csütörtök)
- záróvizsgák január 5.
- diplomavédések január 7.

Diplomatervek leadása védésre őszi félév
(BSc képzésen)

2021. január 11. (hétfő)

Záróvizsga időszak őszi félév
(BSc képzésen)

2021. január 27-február 2. (szerda-kedd)
- záróvizsgák január 27-29.
- diplomavédések január 29-február 2.

Diplomatervek leadása védésre őszi félév
(Osztatlan, MSc képzésen)

2021. január 11. (hétfő)

Diplomavédések őszi félév
(Osztatlan, MSc képzésen)

2021. január 20-február 2. (szerda-kedd)

Vizsgaidőszak16 tavaszi félév

2021. május 25-június 21. (kedd-hétfő)

Vizsgajelentkezés kezdete tavaszi félév

2021. május 11. (kedd) 18:00

Diplomatervek leadása védésre tavaszi félév
(BSc képzésen)

2021. június 7. (hétfő)

A pótlási időszak a szorgalmi időszakban végzett tanulmányi teljesítményértékelések javítására és ismétlésére szolgáló időszak, amelyben tanórák nincsenek.
12 A pótlási időszakban teljesítményértékelések, illetve azok ismétlése, javítása, pótlása csak a KTB által elfogadott teljesítményértékelési terv szerint tarthatók.
13 A pótlási időszak a szorgalmi időszakban végzett tanulmányi teljesítményértékelések javítására és ismétlésére szolgáló időszak, amelyben tanórák nincsenek.
14 A pótlási időszakban teljesítményértékelések, illetve azok ismétlése, javítása, pótlása csak a KTB által elfogadott teljesítményértékelési terv szerint tarthatók.
15 TVSZ 117.§ (7): A vizsgaidőszakban vizsga és szigorlati alkalom csak a KTB által elfogadott vizsgarend szerint tartható
16 TVSZ 117.§ (7): A vizsgaidőszakban vizsga és szigorlati alkalom csak a KTB által elfogadott vizsgarend szerint tartható
11
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Záróvizsga időszak tavaszi félév
(BSc képzésen)

2021. június 21-23. (hétfő-péntek)
- záróvizsgák június 21-23.
- diplomavédések június 23-25.

Diplomatervek leadása védésre tavaszi félév
(Osztatlan, MSc képzésen)

2021. június 7. (hétfő)

Diplomavédések tavaszi félév
(Osztatlan, MSc képzésen)

2021. június 21-júlus 2. (hétfő - péntek)

a)

Jelen utasítás értelmében minden kötelező, mintatanterv szerint adott félévre eső tantárgyból legalább
4 vizsgaalkalmat kell biztosítani a vizsga teljesítésére.
4.§ Záró rendelkezések

1)
2)
3)

Jelen Dékáni Utasítás a 2020/21 tanévre érvényes és az aláírás napján lép érvénybe.
Jelen utasítás a Kari Hallgatói Képviselet egyetértésével lett kiadva.
Az 1/2020. (I.29.) számú Rektori Utasítás - a 2020/2021 -es tanév időbeosztásáról megváltozása jelen Dékáni
Utasítás módosítását eredményezheti.

Kelt: Budapest, 2020. május 20.

Alföldi György DLA
dékán
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