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Ajánlott helyszín: 

2020 őszén a BSc diploma tervezési helyszínéül a Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) 
fenntartásában lévő Epreskertet választottuk, ahova a diplomafélév során a tanszék 
más kurzusainak hallgatóival együtt közösen fogunk dolgozni. A Budapest VI. 
kerületében a Bajza, a Szondi, a Kmety György és a Munkácsy Mihály utcák által határolt 
területen működnek a Festő-, Szobrász- és Látványtervező Tanszékek műtermei, ezen 
kívül, fém-, bronzöntő, kőfaragó, gipsz valamint üvegműhelyek is. 

Itt nyílt a múlt században a Festészeti Mesteriskola Benczúr Gyula vezetésével, 
amelyet 1887-ben, öt évvel később Lotz Károly festőiskolája, valamint Stróbl Alajos 
szobrásziskolája követett. Az első épület 1884-ben épült fel Benczúr Gyula 
műteremházaként, melyet Lotz és Stróbl műtermei követtek. Ezek az épületek – kisebb-
nagyobb átalakításokkal – még mindig állnak, jelenleg is műtermek. A többször 
átalakított, kibővített épületállomány jelentős megújításra szorul. 

BSc diploma ajánlott tanszéki programjai: 

A tanszék által a diploma témájául meghirdetett programok megegyeznek a TT3 tantárgy 
keretében kiírt programokkal. a BSc diplomatervezés és annak főbb évközi prezentációi 
a TT3-al közös szervezésben zajlik a félév során. 

1. program 

Festő és szobrász műteremház (kb.1600m2) 

-előtér, kiállítótér, közösségi tér 
-előadó 100fő 
-8db nagy belmagasságú műterem (90m2) 
-8db kapcsolódó raktár (ecsetmosó) (10m2) 
-8db tanári szoba 15m2 
-1db titkársági iroda 15m2 
-1db tárgyaló 20m2 
-1db tanszékvezetői szoba 20m2 
-zuhanyzó nemenként külön 
-közlekedő terek 
-teherlift, személylift 
-teakonyhák, vizesblokkok, tak. szer., gépészet 
  



 

2. program 

Intermédia Tanszék (kb. 1400m2) 

-előtér, kiállítótér, közösségi tér 
-fotó és videóstúdió: analóg és digitális képfeldolgozás 40m2 
-non-lineáris számítógépes vágás, digitális képfeldolgozás, fotólabor, filmvágó 
labor, 40m2 
-multimédia terem (2db) hálózati kommunikáció internet hozzáférés és tervezés 40m2 
-évfolyamtermek 5db 40m2 (hallgatók évfolyamonként kb. 8-12 fő) 
-tanári szoba, 8db 15m2, (vagy egy térben) 
-1db titkársági iroda 15m2 
-1db tárgyaló 20m2 
-1db tanszékvezetői szoba 20m2 
-archívum, dokumentáció, egyéb információhordozók tárolása 50m2 
-a számítógépes oktatást segítő tanszéki könyvtár, videóművészeti archívum hazai és 
nemzetközi munkákból, tanszéki anyagokból (kb.300 kazetta); CD-Rom gyűjtemény, 
hallgatói dokumentációkból, diplomadolgozatokból, 100m2 
-előadóterem 50fő (2db) 60m2 
-raktár 
-közlekedő terek 
-teherlift, személylift 
-teakonyhák, vizesblokkok, tak. szer., gépészet 
  
Egyéni program: 
 
Saját helyszín és téma is választható a diplomatervezés tárgyául. Ez esetben a 
választott konzulenssel kell azt előzetesen egyeztetni, és szeptember 9.-éig a 
tanszékvezetőnek és a tárgyfelelősnek jóváhagyásra benyújtani. Saját témaválasztás 
esetén a tervezési térképről és alapadatok beszerzéséről a hallgatónak kell 
gondoskodnia. 
 
COVID-19 miatti oktatás - távoktatás menete: 
 
A félévet a TT3-mal összehangolva hétfőnként hagyományos keretek között kezdjük 
meg, szigorú időbeosztással. A konzultácós beosztást a hallgatók a konzulenseikkel 
egyénileg alakítják ki. Online oktatásra való áttérés esetén a hallgatók a 
konzultációk során az órák idősávjában online konferenciahíváson (zoom.us v. teams) 
egyeztetnek a konzulensekkel. Az óráról-órára elkészített, a tervek fejlődését 
dokumentáló anyagokat MS Teams felületen, rendszerezve gyűjtjük. Több óra során 
tartunk közös összenézést, és a végső, illetve a vázlattervi leadás közös, online 
prezentációval történik.  
 

Budapest, 2020. május 

Vannay Miklós Ágoston DLA 
adjunktus 
tárgyfelelős 

 

  



 

/A szervezett közös programok és a határidők a következők: 
 

DÁTUM HELYSZÍN PROGRAM 

aug. 28-3o.  egyeztetés a kiválasztott témavezetővel, egyénileg /tanszékre 
jelentkezés/ 

aug. 31.  a tanszéki elfogadás-elutasítás a jelentkezésről 

szept. 1-4.  tárgyfelvétel a Neptunban 
szept. 7. tanszék  

Epreskert 
8h bevezető előadás, azt követően 10h helyszínbejárás a TT3 tárgy 
hallgatóival közösen. 

szept. 9. tanszék 12 óra: Az egyénileg készített TÉMAKIÍRÁS BEADÁSA, jóváhagyatása 
/megadott tárhelyre feltöltve/ 

okt. 6. tanszék 9 óra közös konzultáció 
okt. 19.  VÁZLATTERVI HÉT 
okt. 19. tanszék  VÁZLATTERV BEMUTATÁS /tárhelyre feltöltendő 

9 óráig/ Közös vázlatter átnézés és bemutatás 
nov. 2. tanszék PÓT VÁZLATTERV BEMUTATÁS /tárhelyre feltöltendő 

9 óráig/ vázlattervek, pótvázlattervek bemutatása TT3 hallgatókkal 
közösen 

okt. 26 ill. 
nov. 1o. 

 a kiemelt szakági munkarészek meghatározásának végső határideje 

dec. 11. tárhelyre 
feltöltendő 

TERVBEADÁS – a diplomaszabályzat 22.§ (2)., (3) 
 pontja szerinti tartalommal 

dec. 18.  A TERVBEADÁS PÓTLÁSA 
jan. 11. tanszék 12 óra: A TELJES DIPLOMATERV BEADÁSA – átnézés 
jan. 12-tól  találkozás a kijelölt opponenssel /egyénileg/ 
jan. 29-febr. 
2. 

K277 diplomavédési időszak 

 

Budapest, 2020. szeptember 

Vannay Miklós Ágoston DLA 
adjunktus 
tárgyfelelős 

 


