2016/17. TAVASZI FÉLÉV
AZ OSZTATLAN KÉPZÉS TERVEZÉSI (BMEEPUITD01) ÉS MŰSZAKI (BMEEPUISD01) SZAKIRÁNYÁN, A
HAGYOMÁNYOS, RÉGI TÍPUSÚ KÉPZÉSEN (BMEEPUI-900) ÉS AZ URBANISTA ÉPÍTÉSZMÉRNÖK
MESTERSZAKON (BMEEPUIM3UD)
A DIPLOMATERVEZÉSRŐL
A diplomatervezés az egyetemi évek első – hivatalosan is – önálló tervezési feladata , melynek célja az, hogy a hallgató
bizonyítsa az egyéni koncepcióalkotásra és építészeti alkotásra való rátermettségét. Ennek megfelelően a tervezési
félévet nem korrektor, hanem konzulens segíti. A féléves munkát több közös konzultáció, tervbemutatás is kiegészíti ,
hiszen a végső cél a diplomavédésre – vagyis egy bizottság előtti tervbemutatásra és a terv megvédésére – való
felkészítés.
Időbeosztás:
Jelentkezések meghirdetése a vitrinekben és a honlapon:
Jelentkezések pontosítása, hallgatói jelentkezések lezárása:
Félévindítás – első alkalom:
Tanszéki tervbemutatás 1: Helyszín, program beépítési koncepció:
Tanszéki tervbemutatás 2: Vázlatterv:
DIPLOMAVÁZLATTERV – Tervbemutatás a kari bizottság előtt:
DIPLOMAVÁZLATTERV pótlás – Tervbemutatás a kari bizottság előtt:
Tanszéki tervbemutatás 3: 100-as léptékű tervek:
Tervbeadás:
Diplomavédés – osztatlan és régi típusú képzés:

2017. január
2017. február 3-ig – oktatók által egyénileg
2017. február 2. 9.00 (regisztrációs hét)
2017. február 27. (hétfő) 13.00
2017. március 27. (hétfő) 13.00
2017. április 4. (kedd) 9.00 és
2017. április 18. (kedd) 9.00
2017. május 19. (péntek) 9.00
2017. június 6. (kedd)
2017. június 12 – június 23. között

A tanszéki és a kari tervbemutatásokon a részvétel kötelező.
Minden hallgató, aki a tárgyat a Neptun-ban felvette névre szóló diplomaterv kísérő lapot (aláírólap) kap, mely a félév
elejétől átvehető a tanszéki titkárságon.
Tanszéki tervbemutatás 1: HELYSZÍN, PROGRAM BEÉPÍTÉSI KONCEPCIÓ
Helyszín, program, téma véglegesítése, első vizsgálatok, koncepcióvázlatok bemutatása. (Helyszíni fotók,
alaptérképek, tervezési program, helyiségprogram, helyszín modellje, koncepciómodell, a tervezés főbb
koncepcionális elveinek megfogalmazása.) A tervbemutatáson projektor használható, melyet a tanszék biztosít.
Tanszéki tervbemutatás 2: VÁZLATTERV
„Főpróba” a kari vázlattervre. Ennek megfelelően a beadandók megegyeznek a kari vázlatterv beadandó
munkarészeivel. (10 perces tervbemutatás és kiállításra alkalmas tervlapok)
A vázlattervet az Urbanisztika Tanszék saját hatáskörében bírálja el. A koncepcióterv elutasítása esetén azt újra
be kell nyújtani. Kivételes esetben - tanszékvezetői engedéllyel - a hallgató ebben a stádiumban még feladatot
változtathat, ha ekkor derül ki, hogy a feladat az adott feltételek mellett túllepi vagy nem éri el az általánosan
elvárható munkamennyiséget vagy nehézségi fokot.

DIPLOMAVÁZLATTERV – Tervbemutatás a kari bizottság előtt:
A kari diplomavázlatterven 10 perc alatt kell a terveket egy 5 tagú zsűri előtt bemutatni. A bizottságok elnöke egyegy tervezési tanszék vezetője, négy tagjából három a másik tervezési tanszék, illetve egy az Építészettörténeti
és Műemlékvédelmi vagy a Rajzi- és Formaismereti Tanszék egy-egy diplomamunka témavezető oktatója.
A tervbemutatás alapján az 5 tagú zsűri értékeli a terveket. A vázlatterv értékeléséről jegyzőkönyv készül,
amelyet a bizottság elnöke által kijelölt oktató vagy doktorandusz vezet, és a bizottság elnöke az aláírásával
igazol.
A vázlatterv az 1:200-as léptek szokásos részletezettségének megfelelően tartalmazzon minden munkarészt,
amely a tervezett épület lényeges rendeltetési, építészeti és műszaki megoldásainak megítéléséhez elegendő
(helyszínrajz, valamennyi eltérő szint alaprajza, a megértéshez szükséges számú metszet, összes homlokzat,
rövid műszaki leírás).
A vázlattervet a bíráló bizottság helyben az alábbiakkal minősíti:
A./ - Elfogadja, vagy módosítások előírásával elfogadja.
B./ - Átdolgozásra javasolja. Ez esetben a vázlattervet újra be kell nyújtani legkésőbb a 12.-13. tanulmányi hétig.
Később beadott vázlatterv abban a szemeszterben nem dolgozható fel.
C./ - Teljes egészében új vázlatterv készítését rendeli el. Ez jelentheti új koncepció kidolgozását, de jelentheti azt
is, hogy a vázlatterv minősége nem érte el a továbbdolgozható (B kategória) szintet.
A vázlatterv minősítése a kísérő lapra is rákerül, amit a bizottság elnöke aláírásával igazol.
A vázlatterv szakági konzultációját a szaktanszéki konzulensek aláírásukkal igazolják a kísérő lapon. Az igazolást
a vázlattervet megelőző egyéni-, vagy a közös szaktanszéki konzultáción bemutatott vázlattervek alapján
adhatják meg. A vázlatterv alapján a szaktanszéki konzulensek jelölik ki a továbbiakban részletesen
feldolgozandó szakági munkarészeket.
A második vázlatterven –tervének minősítésétől függetlenül- csak azon hallgatók vehetnek reszt, akik az előző
vázlatterven bemutatták tervüket, ill. azok, akik előző félév(ek)ben tervükre már „B” minősítést szereztek.
A bemutatott terveket a bíráló bizottság helyben az alábbiakkal minősíti:
A./ - Elfogadja, vagy módosítások előírásával elfogadja.
B./ - Átdolgozásra javasolja. Ez esetben a diplomatervezési félév elismerésre kerül, de a hallgató abban a
félévben nem védhet. A vázlattervet a következő félévben újra be kell nyújtani, és csak az „A” minősítést
követően kerülhet sor a diplomaterv megvédésére.
C./ - Teljes egészében új vázlatterv készítését rendeli el. Ebben az esetben a hallgató az adott félévben nem
dolgozhatja fel a diplomatervet és a feléve sem kerül elfogadásra. A vázlattervet a következő félévben újra be
kell nyújtani.
A vázlatterv minősítése az aláíró lapra is rákerül, amit a bizottság elnöke aláírásával igazol.
El nem fogadott vázlatterv esetén a hallgató ugyanabban a félévben más feladatot nem kaphat. Sikertelen
tantárgy újra felvétele esetén a hallgató a korábbi feladatát folytathatja, vagy új feladatot is kérhet.
Tanszéki tervbemutatás 3: 1:100-AS LÉPTÉKŰ TERVEK
A vázlattervi alkalomra bemutatandó: Építész tervek m=1:100-as léptékben, modell. A vázlatterv célja az, hogy a
tervek készültségi fokát és műszaki kidolgozottságát felmérje. A második vázlattervi időpont előtt a

társtervezői egyeztetés kötelező, megtörténtét az aláírólapon igazoltatni kell!

Tervbeadás:
A végleges építész tervlapok beadási időpontja. Aki a határidőt elmulasztja, védésre nem bocsátható. A
tervbeadás időpontjára az építészeti tervlapokról 1 példány A3-as formátumú tervsorozatot is le kell adni, mely a
védés időpontjáig kiállításra kerül és szabadon megtekinthető.
A tanszékekre benyújtott diplomatervet a védés előtt a tanszéki bíráló bizottság előzetesen elbírálja, e
bizottságnak az építész konzulens (témavezető) is tagja. A bizottság által védésre alkalmatlannak ítélt
diplomatervet a jelölt a diplomabizottság előtt nem védheti meg.
A diplomavédések színvonalának emelésére és a kellemetlen meglepetések elkerülésére a leadási határidőre a
közszemlére kirakandó A/3-as építész tervekkel együtt a végleges szakági munkarészeket (tanulmányok és
szakági – épületszerkezettan, kivitel - tervlapok) is le kell adniuk a diplomázó hallgatóknak. Így a hátralévő időben
a diplomázó hallgatók az építész tervlapok és a modell véglegesítésére, valamint a védésre való felkészülésre
koncentrálhatnak.
Diplomavédés:
A diplomaterv megvédése a kar vezetése által kijelölt záróvizsga bizottság előtt a kari diplomakövetelmények 7.
pontja szerint történik.
Beadandók :
- Véglegesített építész tervlapok
- Modell
- A terv teljes digitális anyaga (követelményeit lásd a portfolio+digitalis_tervbeadas.pdf dokumentumban)
- Kitöltött aláírólap - terv témájának és helyszínének megnevezése, valamint minden konzulens aláírása.
A tárgy hivatalos tematikája és tantárgyi követelményei, valamint az alábbi tájékoztató a félév kezdetétől letölthetők a
www.urbanisztika.bme.hu honlap NAPPALI KÉPZÉS menüpontja alól.
A TÁRGY EGYSÉGES KARI KÖVETELMÉNYEI ELÉRHETŐEK A DÉKÁNI HIVATAL HONLAPJÁNAK
SZABÁLYZATOK MENÜPONTJA ALATT.
A tárgy tanszéki konzulensei:
ALFÖLDI György DLA, BENKŐ Melinda PhD, FENES Tamás DLA, FONYÓDI Mariann PhD, PÁLFY Sándor DLA,
SZABÓ Árpád DLA, VÖRÖS Tamás DLA
A jelentkezéseket az adott oktatóval meg kell beszélni és utána a tárgyfelelősnek jelezni!
Budapest, 2017. január hó

Benkő Melinda
tanszékvezető

Szabó Árpád
tárgyfelelős
szabo.arpad@urb.bme.hu
30-2744963

BME Építészmérnöki Kar
A tárgy neve:

Urbanisztika Tanszék

Diplomatervezés

A tárgy angol neve: Diploma project, studio

Tárgykód:
BME EP UI 900

Ellenőrzési forma:

10. félév

Előadó:

záróvizsga Kreditpont: 30 Mintatanterv szerinti helyzet:
Szabó Árpád DLA
Évfolyamfelelős:
-

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK
Tárgy felvételének
feltételei:

– A tárgy felvétele a NEPTUN rendszerben.
– Az előtanulmányi rendben meghatározott 270 kreditpont, valamint összes kötelező tárgy
teljesítése
– Az előtanulmányi rendben meghatározott szigorlatok teljesítése
– Jelentkezés tanszéki diploma konzulenshez és a jelentkezés elfogadása

Foglalkozások
jellege:

Tervezési konzultációk

Részvételi előírások: A jelenlét a tanórák 70%-án kötelező (TVSz 13.§ alapján), valamint a kötelező
tervbemutatásokon való részvétel.
Félévközi
ellenőrzések:

– Tanszéki tervbemutatás, valamint diploma vázlatterv kari bemutatása

Határidős feladatok:

– Diploma vázlatterv a 10. oktatási héten

Aláírás feltételei:

– A tárgyfelvétel feltételeinek teljesítése.
– Diploma vázlatterv megfelelő szintű teljesítése

Vizsgára bocsátás
feltételei:

– Diploma vázlatterv megfelelő szintű teljesítése
– A társkonzulensekkel való konzultáció igazolása az aláírólapon
– Jelentkezés a záróvizsgára

TEMATIKA - ÜTEMTERV
oktatási hét

előadás
-

gyakorlat

1

-

Tervezési konzultáció

2

-

Tervezési konzultáció

3
2017. február 27.

-

Tanszéki tervbemutatás
Tervezési program, helyszín és beépítési koncepció tanszéki
bemutatása és elfogadása

4

-

Tervezési konzultáció

5

-

6

-

Tervezési konzultáció
Tervezési konzultáció

7
2017. március 27.

-

8

-

Tanszéki tervbemutatás
Tanszéki vázlatterv bemutatás
Tervezési konzultáció

9

-

Tervezési konzultáció

10
2017. április 4.

-

Kari tervbemutatás
Vázlatterv bemutatása az egységes kari diplomavázlatterv-bizottság
előtt

11

-

Diplomaterv készítés

12
2017. április 18.

-

Kari tervbemutatás – pótlás
Vázlatterv bemutatása az egységes kari diplomavázlatterv-bizottság
előtt

13

-

Diplomaterv készítés

Regisztrációs hét
2017. február 2.

Félév ismertetése, találkozó a konzulensekkel

2017. május 19.

Tanszéki tervbemutatás
Tanszéki vázlatterv bemutatás

2017. június 6.

Diplomaterv és építészeti tanulmány beadása

2017. június 12-június 23.

Diplomavédés

Rövid tárgyleírás:
A diplomatervezés az egyetemi évek első – hivatalosan is - önálló tervezési feladata, melynek célja az, hogy a hallgató
bizonyítsa az egyéni koncepcióalkotásra és építészeti alkotásra való rátermettségét. Ennek megfelelően a tervezési
félévet nem korrektor, hanem konzulens segíti. A féléves munkát több közös konzultáció, tervbemutatás is kiegészíti,
hiszen a végső cél a diplomavédésre – vagyis egy bizottság előtti tervbemutatásra és a terv megvédésére – való
felkészítés.
A tárgy részletes követelményeit lásd „A DIPLOMATERV – KÉSZÍTÉS ÉS A ZÁRÓVIZSGA (DIPLOMAVÉDÉS)
EGYSÉGES KÖVETELMÉNYEI A BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KARÁN (egyciklusú képzés, ill. MSc-képzés)” című
füzetben

