
 

 Diplomatervezés . 2020/21 1. félév 
tárgykódok: 
BMEEPKOSD02, BMEEPKOMD01, BMEEPKOTD02, BMEEPKOTD03 
a tárgy kimérete: heti 12 ill. 1o óra gyakorlat 
kredit érték: 3o ill. 26 
követelmény: évközi jegy 
 
Tárgyfelelős: Szabó Levente DLA egyetemi tanár 
Szervezés: Major György DLA egyetemi docens 
 
Építész konzulensek (témavezetők): 
Balázs Mihály DLA, Bartha András Márk DLA, Fazekas Katalin DLA, Fejérdy Péter DLA, 
Karácsony Tamás DLA, Kemes Balázs DLA, Klobusovszki Péter DLA, Kronavetter Péter DLA, 
Major György DLA, Schrammel Zoltán DLA, Szabó Levente DLA, Vannay Miklós DLA 
Választható az a külsős oktató is, akinél az adott hallgató a komplex tervét 
készítette. 
 
 
A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel az alapvetően személyes 
konzultációkra alapozó, gyakorlati tárgy menetét, követelményeit a mindenkori 
járvány ügyi intézkedéseknek megfelelően szervezzük a félév folyamán. 
A védések menetét, módját a helyzet változásának függvényében később 
pontosítjuk a kari döntéseknek megfelelően! 
 
 
Tanszékünk a 2020/2021-as tanév őszi félévében 3 stúdió témát hirdetett meg az 
érdeklődő hallgatók számára: 
 

1. INNOVATIVE STUDIO 
2. RECOLLECTIVE STUDIO 
3. SUSTAINABLE COMMUNITIES STUDIO 

 
tematikáihoz kapcsolódóan. 
 
A témákról további információk a tanszék honlapján találhatók, illetve a 
stúdiókat vezető konzulensektől érhetők el. 
A meghirdetett (és előkészített) program mellett lehetőség van egyéni téma 
kidolgozására is. 
 
A félév során az egyéni konzultációk sorába a vázlatterv és a diplomafélév 
zárását jelentő beadások előtt közös konzultációkkal próbáljuk segíteni a 
sikeres diplomamunka elkészítését. Ezek személyes prezentációk vagy a Teams 
felületen történnek. 



 

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. 
1-6. 

 tárgyfelvétel a Neptunban 

szept. 
7. 

tanszék  14 óra: rövid tájékoztató és beszélgetés a félévi programról és a 
diplomaterv készítéséről 

szept. 
9. 

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

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

9 óráig/ 
nov. 3. tanszék PÓT VÁZLATTERV BEMUTATÁS /tárhelyre feltöltendő 

9 óráig/ 
okt. 26 
ill. 
nov. 1o. 

 a kiemelt szakági munkarészek meghatározásának végső határideje 

nov. 24. tanszék 9 óra közös konzultáció /tárhelyre feltöltendő 9 óráig/ 
dec. 11. tárhelyre 

feltöltendő 
TERVBEADÁS – a diplomaszabályzat 22.§ (2)., (3) 
 pontja szerinti tartalommal /12 óráig/ 

dec. 18.  A TERVBEADÁS PÓTLÁSA 
jan. 11. tárhelyre 

feltöltendő 
12 óra: A TELJES DIPLOMATERV BEADÁSA – átnézés 

jan. 12-
tól 

 találkozás a kijelölt opponenssel /egyénileg/ 

jan. 2o-
febr. 2. 

K277 diplomavédési időszak /védési naptár szerint/ 

 
A félévi kiírás részét képező mellékletek: 
témakiírások – Major Györgytől lehet kérni dokumentációt 
diplomaszabályzat  
kísérő lap – e-mailben kapják a tárgy hallgatói 

 
Tárhely: a Közép tanszék Teams-s tárhelyén, a Diploma 2o2o/21-1 belül: 
https://teams.microsoft.com/_#/school/files/%C3%81ltal%C3%A1nos?threadId=19%3Af9465f56bada4daa878a46f
8f3426274%40thread.tacv2&ctx=channel&context=diplomaf%25C3%25A9l%25C3%25A9v%25202o2o%2520%25C5%2591sz
&rootfolder=%252Fsites%252FDiploma2020KzpTanszkDiplomaPublicBuildingDesignDepartment%252FMegosztott%2
520dokumentumok%252FGeneral%252Fdiplomaf%25C3%25A9l%25C3%25A9v%25202o2o%2520%25C5%2591sz 
 
online felület: 
egyéni konzultáció: a konzulensekkel egyeztetett módon, telefon, e-mail. skype, stb, 
tárhelyen naplózva 
vázlatterv, pót vázlatterv, közös konzultáció: 
a diploma-szabályzat szerinti tartalommal összefűzött pdf formátumban a tárhelyre 
feltöltendő prezentáció, amelyet több konzulens közösen értékel ki, az értékelést 
– vázlatterv esetében az elfogadást, vagy el nem fogadást a tárgyfelelőssel és a 
tanszékvezetővel jóváhagyva – írásban kapják meg a hallgatók személyre szólóan 
diplomamunka félévet lezáró beadása: 
diplomaszabályzat szerinti tartalommal, pdf formátumban a tárhelyre 
feltöltendő dokumentáció, amelyet több konzulens közösen értékel ki, a szabályzat 
szerinti pontozásból számított érdemjegyet, írásban kapják meg a hallgatók 
személyre szóló rövid értékeléssel, 
tervbeadás védésre: 
a helyzet alakulása szerint később meghatározott módon 
 
A prezentációs anyagokat a távoktatás időtartamára és a vetítéshez képernyőre 
optimalizálva készítsétek el lehetőleg összefűzött pdf file-ben max. 10 Mb. 
 
2020. szeptember 4. 
 
Major György DLA       Szabó Levente DLA 
egyetemi docens       egyetemi tanár 
a tárgy szervezője       tanszékvezető 


