
Bsc diploma 2022/23 2. félév  

tárgykód: BMEEPKOAD01 / 20 kredit 

követelmény: évközi jegy tárgyfelelős: Major György DLA egyetemi docens 

Építész konzulensek (témavezetők): Balázs Mihály DLA, Bartha András Márk DLA, 
Fazekas Katalin DLA, Fejérdy Péter DLA, Kemes Balázs DLA, Klobusovszki Péter 
DLA, Kronavetter Péter DLA, Major György DLA, Schrammel Zoltán DLA, Szabó 
Levente DLA, Vannay Miklós DLA 

Az tavaszi féléveben a BSc Diplomatervezés tárgy keretében a Komplex 
1.tárgyban mindhárom stúdió átal meghírdetett helyszínek és témák választhatók 
az előzetes jelentkezés alapján. A témákról további információk a tanszék 
honlapján találhatóak az egyes stúdiók felületén a 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 Komplex 1 tárgy ill. a feladatkiírásaival összefüggésben. 

- A félév során és végén beadandó anyagokat részletesen a dékáni körlevél 
szabályozza /link.:https://www.epitesz.bme.hu/files/doc/dk-bsc-diplomaterv-
munkareszek-200224.pdf/, a diplomamunkáról a 11/2017.(09.29.)sz. Dékáni 
utasítás tartalmazza /link:https://www.epitesz.bme.hu/files/doc/
uj_bsc_7_feleves_diploma_kovetelmenyek_modositott_tartalom_20180124.pdf† 

- Kísérő lap: a tárgy hallgatói e-mailben kapják meg, a szakági konzulenseik  
 kiválasztása után 

- A szakági konzulensek kiválasztása a hallgatók feladata. A névsorukat, és 
elérhetőségeiket a hallgatónak az építész konzulense számára le kell adnia. 

- A helyszínbejárást egyéni téma esetén a hallgató, a tanszéki téma esetén a 
stúdiók szervezik. 

- Tárhely: A tárggyal kapcsolatos anyagok a Tanszék BSc diploma Teams 
csatornáján belül a KÖZÉP BSC DIPLOMA 2023 TAVASZ csatornán lesznek 
elérhetőek, illetve a bemutatásra kerülő hallgatói tervek tárhelyét is ezen a 
felületen biztosítjuk hallgatóink számára. 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab821a50a3bda44558881c1901c72735f%40thread.tacv2/
K%25C3%2596ZEP%2520BSC%2520DIPLOMA%25202023%2520TAVASZ?
groupId=7657f590-5c5c-4d1f-b5a0-414779693134&tenantId=6a3548ab-7570-4271-91a8-58da00697029 
teams kód: sxfmgpq 

Félév elfogadásának feltételei: 

- elfogadott koncepcióterv, vázlatterv, min. elégségesre értékelt diploma 
féléves munka 

Diplomavédésr bocsájtás feltétele: 

- a szóbeli záróvizsga mindhárom témájából legalább elégséges érdemjegy,az 
elkészült diplomatervét a kitöltött és valamennyi konzulens által aláírt 
kísérőlappal, valamint (elektronikus) diploma portfólióval együtt a beadási 
határidőre hiánytalanul dokumentáció, és akinek a „BSc diplomatervezés” 
tantárgyára kapott érdemjegye legalább elégséges. /7.§ (10)-4.2020.(VII.
9.)sz D.U. 
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A szervezett közös programok és a határidők a következők összehangolva 
az osztatlan ötéves/MSc-s diplomatervezés tárggyal – az egyes 
tervfázisok között min. 2-2 alkalommal az témavezetővel és a szakági 
konzulensekkel egyénileg konzultálni kell. /Dékáni utasítás 3.§ (3)/ 

2023. február 24. 

Major György DLA 

egyetemi docens 

tárgyfelelős

DÁTUM HELYSZÍN PROGRAM

febr.27. K277. 15 óra: rövid tájékoztató és beszélgetés a félévi 
programról és a diplomaterv készítéséről

márc.3. egyéni témavázlat leadása /24 óráig Teams 
tárhelyre feltöltve/ visszajelzés márc. 6.

márc.6-20. egyéni konzultációk

márc.21. K277. 
8.30-tól

KONCEPCIÓTERV Közös konzultáció / a prezentációk 
tárhelyre feltöltendők 8 óráig az ötéves/MSc.s 
diplomázókkal közös

márc.23–17. egyéni konzultációk /közben tavaszi szünet/

ápr.14. K277. 
8.30-tól

VÁZLATTERV BEMUTATÁS /a prezentációk tárhelyre 
feltöltendők 8 óráig/ később meghirdetett 
beosztással a /dékáni körlevél szerinti 
tartalommal/

ápr.17-jún.2. egyéni konzultációk

ápr.25. K277. 
8.30-tól

PÓTVÁZLATTERV BEMUTATÁS /tárhelyre feltöltendő 
8 óráig/ később meghirdetett formában

máj.8-i hét KÖZÖS KONZULTÁCIÓ /a teljes munkaközi rajzi anyag 
bemutatása stúdió keretek között /

jún.2. DIPLOMAFÉLÉV TERVBEADÁS – a diplomaszabályzat /
dékáni körlevél szerinti tartalommal/24 óráig, a 
tárhelyre feltöltve

jún.9. PÓT TERVBEADÁS /24 óráig a tárhelyre feltöltve/

jún.12.-júl.7. vizsgaidőszak

jún.26. DIPLOMATERV BEADÁSA védésre – 24 óráig a 
tárhelyre feltöltve 24 óráig. /kapcsolatfelvétel 
a kijelölt opponenssel egyénileg/

júl.10-12. záróvizsgák /a vizsgát szervező tanszék későbbi 
beosztása szerint/

júl.14. K277. diplomavédés /védési naptár szerint/


