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TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 

Tárgy felvételének 
feltételei: 

A tárgy felvétele a NEPTUN rendszerben. 

Az előtanulmányi rendben meghatározott szigorlatok és tárgyak teljesítése. 

(alapszigorlatok:Tervezési, Szilárdságtan és Épületszerkezettan, 
valamint Városépítészet 2 tantárgy teljesítése) 

Foglalkozások jellege: Egyéni konzultációk, félév közben tanszéki szintű bemutatás és értékelés (Vázlatterv1) 
Kari vázlatterv értékelés. 

Részvételi előírások: Kötelező a jelenlét a közös tervbemutatásokon. 

Félévközi ellenőrzések: Vázlattervek kötelező leadása és értékelhető szinten történő teljesítése. 

Határidős feladatok: Vázlatterv kötelező leadás, valamint tervleadás. 

Aláírás feltételei: A tárgyfelvétel feltételeinek teljesítése.  

Diploma-program elfogadása. 

Jelenlét a konzultációkon az előírt mértékben valamint a közös vázlattervi bemutatáso-
kon és értékeléseken. 

A vázlattervek határidőre történő beadása és értékelhető szinten történő teljesítése. 

Szakkonzultációk teljesítése. 

Határidőre beadott értékelhető színvonalú féléves terv. 

Félév végi osztályzat: A féléves tervre adott jegy  

 
A BSc diplomaterv egyéni munkával készül. 
A félév során elkészítendő munkarészek:  

 városépítészeti vizsgálatok és elemzések, városépítészeti és építészeti koncepcióterv, 

 max. 500 m2- es épület 1/100-as tervei,  

 szakági előtanulmányok. 
 
Konzulensek: 
Kissfazekas Kornélia, PhD 
Javasolt diplomatémái:  

 alacsony intenzitású lakókörnyezeti beépítésnek és egy lakóegységének a megtervezése; 

 Ajka - bányászati emlékút és turisztikai útvonal megtervezése, kisméretű látogatóközponttal; 

 Kalocsa - érsekség körüli terület rendezése, információs központtal; 

 előzetes konzultáció alapján, hozható egyéni helyszín és témajavaslat is. 
 
A már végzett BsC hallgatói diplomaterv témái: 

 Budai kerékpáros oktatóhálózat koncepciója és biciklikölcsönző építészeti terve a Normafán;  

 Budapest XII. Városmajor, Szent János kórház környékének rendezése és BKV-fogadóépület terve; 

 Bp. Városmajori park rendezése és teniszklub építészeti terve; 

 Rákoskeresztúr/ Rákos-patak menti gyalogos és bicikliút koncepció és gördeszkapálya kiszolgáló épület terve 



 Miskolc főtér/köztérrendezés és turisztikai infópont terve 
 
 
Szabó Julianna, PhD 

 Belvárosi lakóépület rehabilitációja (és bővítése) 

 Ajka (esetleg hozott helyszín) – kiskereskedelmi/ vendéglátó egység elhelyezése lakótelepi épület földszintjé-
nek átalakításával/bővítésével 
 

 
Egy konzulenshez max. 6 diák tartozhat / konzulensek névsora a hallgatói jelentkezésektől függően módosulhat. 

Ütemterv a 2013.őszi félévre 

  

 oktatási hét  gyakorlat 

1 2013. szeptember 09. (hétfő 10.00) 
A diploma témák és programok előkészítése a konzulensek részvé-
telével; a tematika meghatározása, helyszín-, ill. téma egyeztetése. 

4 2013. október 07. Vázlatterv beadása, bemutatás, közös értékelés  

5 2013. október 14. 1. vázlatterv pótleadása 

10 2013. november 11.   Vázlatterv bemutatása (Kari vázlatterv) 

12 2013. november 25.   Az első körben nem elfogadott vázlattervek pótbemutatása 

14 2013. december 9. - 13. Feldolgozási hét konzultációs lehetőséggel 

15 2013. december 13. (péntek) 12. 00  Tervleadás   

 2013. december 16. (hétfő) 12.00  Tervleadás különeljárási díjjal 

 

 

Kissfazekas Kornélia PhD 
BME Urbanisztika Tanszék 


