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1 A diplomaterv tartalmi és formai követelményeit a Kari Tanács által 2017. május 31-én elfogadott, és 2017. 
június 1-én hatályba lépett A DIPLOMAMUNKA KÉSZÍTÉS ÉS A ZÁRÓVIZSGA (DIPLOMAVÉDÉS) KÖVETELMÉNYEI A 
BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KARÁN című szabályzat tartalmazza. Jelen Dékáni Utasítás e szabályzat kiegészítése, és 
azzal együtt értelmezendő. 
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1.§ Bevezető 

 

A diplomaterv tartalmi és formai követelményeit a Kari Tanács által 2017. május 31-én 

elfogadott, és 2017. június 1-én hatályba lépett A DIPLOMAMUNKA KÉSZÍTÉS ÉS A 

ZÁRÓVIZSGA (DIPLOMAVÉDÉS) KÖVETELMÉNYEI A BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KARÁN című 

szabályzat tartalmazza.2 

A szabályzat 1. Általános megállapítások pontja szerint a tantárgy eredményeként 

megszülető diplomamunkát bíráltatni kell.3  

A szabályzatban adott felhatalmazás alapján, a szabályzat 1. pontjában írt 

felhatalmazás alapján az opponensi értékelés szempontjait rögzítő, kötelező tartalmat 

(„template”) jelen Dékáni Utasítás szabályozza. 

 

2.§ Az Opponensi Vélemény kötelező tartalmi követelményei 

 

1) A bírálatot az alábbi pontok alapján kell kifejteni: 

a) Telepítés értékelése. 

b) Építészeti koncepció értékelése. 

c) A tervezési programnak és funkciónak megfelelés értékelése. 

d) Az alkalmazott szerkezetek, anyagok és műszaki – technológiai megoldások 

építészeti koncepcióhoz történő illeszkedésének értékelése. 

e) A tervvel kapcsolatban a)-d) pontokhoz kapcsolódóan legalább két kérdés 

megfogalmazása, melyre a hallgatónak a helyszínen szóban reagálnia kell. 

f) Javaslat érdemjegyre, azonban a javaslat a Diplomaterv osztályzat kialakításába 

nem számítható bele. 

2) Az Opponensi Vélemény elején fel kell tüntetni a Diplomaterv címét, készítője nevét és 

neptunkódját, a végén a bíráló nevét, aláírását és végzettségét valamint a készítés 

helyét és dátumát. 

3) Az Opponensei Vélemény nem lehet több 2 gépelt oldalnál, 12-betű nagysággal és 

egyszeres sortávolsággal írva.4 

3.§ Záró rendelkezések 

 

1) Jelen utasítás tartalmát a Tanszékvezetői Értekezlet támogatta. 

2) Jelen utasítás tartalmát a Képzési Szakbizottság elfogadta. 

                                                           
2 A szabályzat az alábbi linken érhető el: 
(https://www.epitesz.bme.hu/files/doc/diplomaszabalyzat_osztatlan_2017-05-31.pdf) 
3 „A bíráló(k) (opponens(ek)) csak építészmérnöki egyetemi oklevéllel vagy egyéb releváns szakirányú 
végzettséggel rendelkező külső szakember lehet, akit a „Diplomatervezés” c. tantárgyat meghirdető tanszék 
vezetője kér fel. Az opponensi bírálatot legkésőbb 2 nappal a diplomamunka védése előtt a jelölt számára 
hozzáférhetővé kell tenni. Az opponens javaslatot tesz a diplomamunka minősítésére (osztályzatára) is. Az 
opponensi értékelés szempontjait rögzítő „template” a Szakbizottság jóváhagyásával 2017. augusztus 28., 
2017/18/1 félév regisztrációs hetének hétfőjéig Dékáni Utasításban kerül kiadásra. 
4 Az Opponensi Vélemény „template”-et jelen utasítás 1. sz. Melléklete tartalmazza. 
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3) Jelen Dékáni Utasítás a kiadás napján lép hatályba, és a Kari Tanács által 2017. május 

31-én elfogadott, és 2017. június 1-én hatályba lépett A DIPLOMAMUNKA KÉSZÍTÉS ÉS 

A ZÁRÓVIZSGA (DIPLOMAVÉDÉS) KÖVETELMÉNYEI A BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KARÁN 

című szabályzat kiegészítéseként értelmezendő. 

4) Jelen Dékáni Utasítás betartásáról a Diplomatervezés tárgyat indító tanszékek 

tanszékvezetői intézkednek.  

5) Jelen Dékáni Utasítást felül kell vizsgálni, ha a csatlakozó szabályzat, vagy a tanterv 

módosításra kerül. 

6) Jelen Dékáni Utasítás módosítása a Tanszékvezetői Értekezlet vagy a Szakbizottság 

tagjai előterjesztésére, és ezen testületek egyszerű többségi támogatásával a dékán 

hatásköre. 

7) Jelen Dékáni Utasítás visszavonásig érvényes. 

8) Jelen Dékáni Utasítást a Kar honlapján közzé kell tenni. 

9) Jelen Dékáni Utasítás 1 db mellékletet tartalmaz, mely az Opponensi Vélemény 

„template”-eként használható 

 

 

 

 

Budapest, 2017. szeptember 22. 

 

 

 

 

Molnár Csaba DLa sk. 

dékán 

Építészmérnöki Kar 
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1.sz. Melléklet. Az Opponensi vélemény „template”-je 

 

Diplomaterv készítője:  ……………………………………………………….(név, neptunkód) 

Diplomaterv címe:  …………………………………………………………………………………. 

 

Opponensi Vélemény 

 

1. Telepítés értékelése 

 

 

2. Építészeti koncepció értékelése 

 

 

3. A tervezési programnak és funkciónak megfelelés értékelése 

 

 

4. Az alkalmazott szerkezetek, anyagok és műszaki – technológiai megoldások építészeti 

koncepcióhoz történő illeszkedésének értékelése 

 

 

5. Kérdések: 

a) 

b) 

 

 

6. Javaslat érdemjegyre:…………………………………………….(osztályzat 1-5-ig) 

 

 

Kelt, ……………………..(hely), 20.., ……………….hónap ……nap. 

 

 

 

…………………………………………………….. 

aláírás    

Név:……………………………………………. 

Végzettség:…………………………………………… 


