
 

BSc diplomatervezés, 2021/2022 ősz 
 
tárgykód: 
BMEEPKOAD01 
 
követelmény: évközi jegy 
tárgyfelelős: Vannay Miklós Ágoston DLA egyetemi adjunktus 
 
Építész konzulensek (témavezetők): Balázs Mihály DLA, Bartha András Márk 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 
 
Az őszi félévben a nem egyéni témát választók számára a BSc Diplomatervezés tárgy 
keretében a Tanszéki terv 3. feladataként is meghirdetett tokaji „Elhagyott édenkert” 
helyszínei választhatók. 
A témáról további információk a tanszék honlapján találhatóak a TT3 tárgykiírással 
összefüggésben. 
A meghirdetett programok mellett van lehetőség egyéni téma kidolgozására is. 
 
A tárgy összes alkalma, összhangban a BME központi rendelkezéseivel, kizárólag 
jelenléti formátumban valósulhat meg. 
 
A félévi kiírás részét képező mellékletek: 

- meghirdetett témakiírások – a tanszék oktatóitól lehet kérni a dokumentációt 
a TT3 tárgy feladatkiírásaival összefüggésben. 

- a félév végén beadandó anyagokat részletesen a diplomaszabályzat 22.§ (2)., 
(3) pontja határozza meg. (megtalálható a kari honlapon) 

- kísérő lap (a tárgy hallgatói mailben kapják meg, a szaktervezői konzulenseik 
kiválasztása után) 

 
A szaktervezők kiválasztása a hallgatók feladata. A szaktervezők névsorát, és 
elérhetőségét a hallgatónak az építész konzulense számára le kell adnia.  
 
A tervezési helyszínbejárásokat a tanszék központilag a TT3 tárgy, helyszínbejárásával 
összefüggésben szervezi. Helyszínbejárás várható időpontja 2021.09.10.-tól - 
2021.09.11.-ig. A részvételi szándékot kérjük személyesen jelezni a kiválasztott 
tanszéki konzulenseknél.  
 
Tárhely: A tárggyal kapcsolatos anyagok a Tanszék BSc diploma Teams csatornáján 
lesznek elérhetőek, illetve a bemutatásra kerülő hallgatói tervek tárhelyét is ezen 
a felületen biztosítjuk hallgatóink számára. 

Elérhető:  
név:közép-BSC-2021/22/1 
Link 
teams kód: sxfmgpq 

 
 
  



 

BSc Diploma ütemterve a TT3 félévvel összefüggésben került kialakításra. 
A szervezett közös programok és a határidők a következők: 
 

DÁTUM PROGRAM   AZ ÓRA MENETE 

szept. 06. 
 
 
 

10.45-tól rövid közös 
tájékoztató majd előadás 

 
 

 bevezető előadás 
közösen a TT3 
tantárggyal. Tokaji 
kiránduláson való 
részvétel jelzésének 
utolsó határideje. 

szept. 09. 
. 

Konzultáció 
 

  Szakági konzulensek 
kiválasztása  

szept. 10-11. 
. 
 

helyszínbejárások  
  
 

   

szept. 13. konzultáció   egyéni témát választók 
programtervének leadási 
határideje 

szept. 16. Konzultáció  
 

  szakági konzulensek 
kiválasztásának 
határideje 

szept. 20. Konzultáció  
 

   

szept. 23. Konzultáció  
 

   

szept. 27. Konzultáció    
 

szept. 28. diploma koncepcióterv 
bemutatása, Tanszék, K.277. 

  közös tanszéki 
prezentáció, előre 
meghatározott sorrendben 
MSc diplomával közösen. 
(kedden)/ prezentációk 
tárhelyre történő 
feltöltése Okt.04. 24:00-
ig 

szept. 30. Konzultáció  
 

   

okt. 04. Konzultáció 
 

   

okt. 07. Konzultáció 
 

   

okt. 11. Konzultáció  
 

   

okt. 14. Konzultáció  
 

   

okt. 19. diploma vázlatterv 
bemutatása, Tanszék, K.277. 

  közös tanszéki 
prezentáció, előre 
meghatározott sorrendben 
MSc diplomával közösen. 
(kedden)/ prezentációk 
tárhelyre történő 
feltöltése Okt.18. 24:00-
ig 

okt. 25. Konzultáció 
  

   

okt. 28. Konzultáció    

nov. 01. 
 

Mindenszentek ünnepe 
 

  tanítási szünet 

nov. 02. 
 

diploma vázlatterv 
pótbemutatása, Tanszék, 
K.277.  

  özös tanszéki 
prezentáció, előre 
meghatározott sorrendben 



 

MSc diplomával közösen. 
(kedden)/ prezentációk 
tárhelyre történő 
feltöltése nov.01. 24:00-
ig 

nov. 04. 
 

Konzultáció 
 

   

nov. 08. 
 

Konzultáció 
 

   
 

nov. 11. 
 

Konzultáció  
 

   

nov. 15. 
 

Konzultáció  
 

   

nov. 17. 
 

Konzultáció 
 

   

nov. 22. 
 

Konzultáció  
 

   

nov. 25. Konzultáció  
 

   

nov. 29. 
 

Konzultáció 
 

   

dec. 02. 
 

Konzultáció    

dec. 10. 
 

BSc diploma féléves tervek 
leadása a diplomaszabályzat 
22.§ (2)., (3) pontja alapján 

   

dec. 17. 
 

BSc diploma féléves tervek 
pótleadása és a diplomatervek 
leadása a diplomaszabályzat 
22.§ (2)., (3) pontja alapján 

   

2022 jan.10. 
 

BSc végleges diplomatervek 
leadása védésre 

  Beadás 12 óráig, később 
meghatározott formában és 
a tárhelyre feltöltve 

2022 jan.11. 
 

Találkozás a kijelölt 
opponensekkel / egyénileg 

   

2022 jan. 31-
febr 02. 

Záróvizsga időszak    

2022 febr. 02-
febr 04. 

Diplomavédések    

     
 

Budapest, 2021. augusztus 

Vannay Miklós Ágoston DLA 
adjunktus 
tárgyfelelős 

 


