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Érdekel miként lehet emlékekkel telített az épí-
tészet, hogyan segítenek emlékezni a terek, 
épületek? Vagy hogy milyen innovatív eszközök 
állnak rendelkezésünkre azon ipari épületek 
megmentésére, melyek nem képviselnek műem-
léki értékeket, viszont értékesek ahhoz, hogy 
elbontsuk őket, megsemmisítve ipartörténeti 
relikviákat, kiradírozva az ipari táj emlékezetét? 
Esetleg érdekel a közösség, akinek tervezel? A 
fenntarthatóság? Újrahasznosítás? Takarékos-
ság? Ésszerűség? A Középülettervezési Tanszé-
ken 2021 tavaszán három tematikus stúdióban 
hirdette meg a komplex- és diplomatervezés, 
valamint a (kötelezően) választható kurzusait. 
Az ÉPÍTÉSZET ÉS EMLÉKEZET, a INNOVA-
TÍV KÖZÖSSÉGI TEREK és a FENNTARTHATÓ 
KÖZÖSSÉGEK stúdióinkról a linkekre kattintva 
tájékozódhattok. 

Készítsd nálunk a BSc diplomádat a tanszék 3 
műterme közül az egyikben, a komplexező hallgató-
inkkal közösen. Vegyél részt a kurzusokhoz kötődő 
izgalmas programokon. A félévi munkádat külsős 
meghívott oktatók is segítik.  Az őszi félévben a nem 
egyéni témát választók számára a BSc Diplomater-
vezés tárgy keretében a tanszéki stúdiókban meg-
hirdetett budaszentlőrinci, székesfehérvári és tatai 
helyszínek mellett a Tanszéki terv 3. feladataként is 
meghirdetett tokaji „Elhagyott édenkert” helyszínei is 
választhatók. 

A BSc diplomára jelentkezésnél a választott konzu-
lensnél és a tárgyfelelősnél (Vannay Miklós, vannay.
miklos@epk.bme.hu) személyesen, és - vagy email-
ben történik, legkésőbb a regisztrációs hét kezde-
téig. Bármely felmerülő kérdés esetén keressétek a 
tárgyfelelőst. 

A kurzussal kapcsolatos tájékoztatóra - valamen�-
n�i őszi tárg�unkkal közösen - május 27-én du. 5-kor 
kerül sor az erre a célra létrehozott TEAMS-csoportban 
(KÖZÉP 2021 ŐSZ, Teams kód: mu5d2g6), és ide tesszük 
fel az eg�es tárg�akról szóló részletesebb előzetes 
programokat, an�agokat is!

Budapest, 2021. május 

Vanna� Miklós DLA  
eg�etemi adjunktus, tárg�felelős

↑ Buda látképe. Braun – Hogenberg: Civitates Orbis Terrarum, Köln 1572, Peter Zumthor: Cink bánya múzeum, fotó: Aldo Amoretti,
 Erőmű, Központi épület, Kazánház, Székesfehérvár Fotó: Lantay Attila, Georg Hoefnagel: Tokaj (rézmetszet, 1595)
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