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ÚTMUTATÓ DIPLOMATERV KÉSZÍTÉSÉHEZ 
 
 
ALAPELVEK 
 

Általános alapelv, hogy a munka egyedi, önálló munka legyen; ez a tervezési feladat 
megoldásánál az információk sajátos, korábban nem alkalmazott összegzését, új 
eredmények felmutatását jelenti. 
 
A tanszék a diplomaterv készítését a kijelölt korrektorok közreműködésével, 
konzultációs munkával segíti és figyelemmel kíséri, a munkát azonban a 
hallgatóknak önállóan kell végezniük, és a diplomaterv eredményei csak a hallgató 
saját munkáján alapulhatnak. A hallgató a diplomaterv-készítés feladatait 
(célmeghatározás, irodalmi feldolgozás, adat felvételezés, adatfeldolgozás, tervezés 
stb.) a témaválasztáskor elfogadott program szerint teljesíti. 
 
 
A DIPLOMATERV BENYÚJTÁSA 
 
Beadási határidő:  . 
  Hely:  Budai Campus „A” épület 217. 
Beadandó munkarészek: szöveges munkarész két példányban, valamint a tervi 
munkarészeket tartalmazó rajzi munkarészek egy-egy példányban. 
A beadáskor nincs ellenőrző megbeszélés, a diplomatervek bevételéről november 
26-ig írásban tájékoztatjuk a hallgatókat.  
A beadási határidő mulasztásáról a mindenkori tanulmányi és vizsgaszabályzat 
rendelkezik. 
 
 
 
ÚTMUTATÓ A DIPLOMATERV KÉSZÍTÉSÉHEZ 
 

I. A diplomaterv felépítése és szerkezete 
 
Szöveges munkarész: 
 

1. Bevezetés: A témaválasztás indoklása, jelentősége, a munka célja maximum 
két oldalon. Elsődleges célja bemutatni a mű készítésének értelmét. A 
bevezetésben kell meghatározni a mű térbeli lehatárolását és időbeli korlátait 
is. 

2. Tervi előzmények és irodalmi áttekintés: A konkrét témára vonatkozó 
szakirodalom tömör ismertetése, a tervi előzmények áttekintése. 

3. Fejlesztési koncepció, a terv szöveges kifejtése és alátámasztása,: 
tervezési cél és koncepció meghatározása a választott tágabb térségre (a 
témával összefüggésben lehet kerület vagy település egészén belül 
megfogalmazott)  a léptéknek megfelelő térképi mellékletekkel kiegészítve. Itt 



írhatók le az elvi kiindulópontok, koncepcionális és kompozíciós 
megfontolások, a tervezés főbb szempontjai stb. A rendelkezésre álló 
fejlesztési koncepció elfogadása, módosítása stb.,   

4. Szerkezeti és/vagy keretszabályozási javaslat a választott feladat 
városrésznyi térségére, vagy indoklással a létező szerkezeti- 
keretszabályozási terv elfogadása, ezen belül javaslat a környezetalakítási 
terv területének lehatárolására. A lehatárolással egyidejűleg javaslatot lehet 
tenni a tervezés időhorizontjára. Ez elsősorban a tervezés időtávlatát, egy 
javasolt időpontban felvett jövőképet jelenti. 

5. A környezetalakítási terv területének részletes elemző vizsgálata: 
részletes elemző vizsgálat a környezetalakítási terv területére. Az elemző 
vizsgálatok lehetnek a szöveges munkarész mellékletei. 

6. Rendezési program Ez a környezetalakítás területére vonatkozó program, 
amely az elhelyezni kívánt létesítmények előzetes adatait paramétereit 
tartalmazza. Pl. lakások száma, irodai vagy kereskedelmi négyzetméterek, 
alapfokú intézmények kapacitásadatokkal stb. 

7. Műleírás és egyszerűsített építési szabályzat (szakági munkarészek nélkül) 
Nem szükséges komplett helyi (egész kerületre kiterjedő) építési szabályzat 
megalkotása vagy a létezőhöz való teljes körű alkalmazkodás, hanem az 
OTÉK és/vagy a BVKSZ ill KVSZfigyelembevételével meg kell határozni az 
övezetekre és építési övezetekre a hozzájuk tartozó kötelező és alkalmazott 
paramétereket, mindazon környezetalakítási szándékokat, amelyeket 
szabályzatként meg kíván jeleníteni. 

8. Irodalom- és forrásjegyzék, tervezési előzmények jegyzéke. 
 
 
Tervi munkarész: 
 

1. A választott diplomafeladat térségének helye, tágabb környezete. 
Településszerkezeti szintű vizsgálatok és elemzések, helyzetértékelés, 
adottságok és kihívások. A térségre vonatkozó magasabb szintű tervek, 
koncepciók (TSZT, FSZKT, stb.) áttekintése és értékelése segítségével. A 
településszerkezeti szintű vizsgálatok a létező szerkezeti terv elfogadására 
(indoklással) vagy megváltoztatására (indoklással) vonatkoznak. (M=1:10 000 
v. 1:4000) 

2. Összevont probléma- és értéktérkép a választott térség egészére. A feladat 
jellegének megfelelően kitekintéssel a tágabb környezetre (pl. beépítetlen 
területek esetében a környezeti adottságokra). (M=1:4000) 

3. Tervezési cél (fejlesztési koncepció a választott térségre a 
problématérképhez illeszkedő tartalommal, térképi és/vagy sematikus 
ábrázolással. 

4. Településszerkezeti és/vagy keretszabályozási javaslat a választott feladat 
térségére, vagy indoklással a létező szerkezeti- keretszabályozási terv 
elfogadása, ezen belül javaslat a környezetalakítási terv területének 
lehatárolására. A lehatárolással egyidejűleg javaslatot lehet tenni a tervezés 
időhorizontjára (kivételesen új megépült épület figyelmen kívül hagyása). 
(M=1:4000 v. 1:2000) 

5. Rendezési program (Verbális és táblázatos kifejtés rajzi melléklettel, 
szabadon választott lépték) 



6. A környezetalakítási terv területének részletes elemző vizsgálata a 
szabályozási terv léptékében, elsősorban az épített környezet, a zöldterületek 
és a közlekedés elemeire fókuszálva. (M=1:1000. Nagyobb összefüggő 
környezetalakítási munkarész esetén az elemző vizsgálatok és a 
környezetalakítási terv 1:2000 méretarányú térképen is bemutatható.) 
 

7. Környezetalakítási (beépítési) és szabályozási terv, a térségen belül 
kiválasztott minimum két-három tömböt és a közöttük levő közterületeteket 
tartalmazó egységére. (M=1:1000). A különösen nagy (2-3 szokásos városi 
tömböt jelentősen meghaladó méretű) területre készülő környezetalakítási és 
szabályozási terv készülhet 1:2000 méretarányban is, ebben az esetben a 
környezet alakítási részleteket külön meg kell határozni 
 

8. Környezetalakítási részletek A környezetalakítási területen belül kialakított – 
lehetőleg – köztér (térmetszet, térfalak, térhasználat, tervezett vezérszintek 
egy kiemelkedő épület és közterület kapcsolatával). (M=1:500) 

 
A fentiekben vázolt tartalmi követelmények egymáshoz viszonyított súlya és aránya 
változhat a választott témának megfelelően, azonban mindegyik feladatban jelen kell 
lennie a probléma- és értéktérképnek, a településszerkezeti tervjavaslatnak, a 
keretszabályozásnak és a környezetalakítási szabályozási tervnek a szükséges 
alátámasztó munkarészekkel. 
 
A tervlapoknak és fejezeteknek alá kell támasztaniuk egymást. (Pl. a vizsgálati 
munkarész egyes adatai csak akkor szerepeljenek a munkában, ha azokat a hallgató 
felhasználja a későbbi tervezéshez). A későbbi munka során fel nem használható 
szövegrészekkel a diplomamunka terjedelmét nem szabad növelni. 
 
II. Formai követelmények 
 
1. A szöveges munkarészek formai követelményei 
 
A szöveges munkarész terjedelme: 30-50 oldal, melybe nem számítanak bele a 
mellékletek.  
A szöveget fehér színű, normál vastagságú (80-90 g/m2) papír egyik oldalára 
nyomtatva kell elkészíteni. Az oldalak szabványos A4-es lapon, 12-es betűmérettel, 
másfeles sortávolsággal, normál betűtérközzel, oldalanként 32-34 sorral készüljenek. 
Elfogadott betűtípusok: Times New Roman, Arial, Arial Narrow, Century Gothic, 
Garamond, Courier New. Baloldalon 35mm, többi oldalakon 25mm margót kell 
tartani. Az oldalszámok felülre vagy alulra, középre írandók. A fő fejezeteket 
(bevezetés, irodalmi áttekintés stb.) új oldalon kell kezdeni. A kiemelendő 
szövegrészeket aláhúzással, dőltbetűs, vastag betűs vagy nagybetűs írásmóddal 
(vagy ezek kombinációival) lehet jelölni. 
 
A táblázatokat, ábrákat külön-külön folytatólagos sorszámmal és címfelirattal kell 
ellátni és a szöveg közé érdemes beiktatni. Nagyobb terjedelmű táblázatok, ábrák, ill. 
az ábra- és táblázatjegyzékek a mellékletben helyezendők el. Csak azon vizsgálati 
ábrák és táblázatok szerepeljenek, amelyek a későbbiek megértéséhez 
szükségesek. 



Egy-egy táblázat és ábra önmagában is érthető legyen. A szövegben hivatkozni kell 
a témához tartozó táblázatra, ill. ábrára. Más szerzőktől átvett táblázatok, ill. ábrák 
címe mögött a szerzőre kell hivatkozni. A diplomatervben szereplő összes táblázatról 
és ábráról jegyzéket is lehet készíteni, amelyet ez esetben a diplomaterv végére kell 
beilleszteni, és az egyes tételeket hivatkozásokkal kell ellátni. 
A fényképek forrását is fel kell tüntetni.  
Mellékletbe kerülhetnek a szükséges szövegközi ábrák és táblázatok mellett a saját 
önálló vizsgálatokat és alátámasztó munkarészeket bemutató tervlapok is. 
 
A szöveges munkarészek, jegyzékek, mellékletek bekötési sorrendje: 

1. belső címlap 
2. tartalomjegyzék 
3. a diplomaterv szöveges fejezetei 
4. irodalomjegyzék 
5. ábra- és táblázatjegyzék 
6. mellékletek 

 
A dolgozat szöveges munkarészét két példányban, álló A4-es nagyságú fekete 
kötésben kell beadni. 
 
2. A rajzi munkarészek formai követelményei 
 
A rajzi munkarészek kasírozott poszterek, melyeket kézi és gépi, illetve vegyes 
technikákkal lehet előállítani. Követelmény, hogy a rajzok tiszták, olvashatóak és 
egyértelműek legyenek. A rajzok grafikai kidolgozásának színvonala is része a 
diplomatervnek és az elbírálás során értékelésre kerül.  
A diplomatervet tetszőleges számú, de azonos méretű (70*100 cm), álló vagy fekvő 
formátumú, tablóra feszíthető papíron vagy tablón kell beadni. A poszterek egységes 
grafikai arculattal készüljenek, és mindig azonos helyen tartalmazzák a 
„DIPLOMATERV ADOTT ÉV” feliratot, az egyetem, a kar és a szaktanszék 
megnevezését, a hallgató nevét, a téma címét, a poszter megnevezését, a poszter 
sorszámát, a konzulens nevét, dátumot és a terv méretarányát. Ha a poszter több, 
különböző léptékű rajzot tartalmaz, a méretarányt az egyes rajzoknál kell feltüntetni. 
 
III. A szakirodalmi tájékozottság bizonyítása, a hivatkozások és az 
irodalomjegyzék elkészítése 
 

A korábbi tervezési, esetleg tudományos eredményekre mindig hivatkozni kell. A 
hallgatónak be kell mutatnia a tervi és szakirodalmi előzményeket. 
A saját eredményeket jól el kell különíteni a mástól átvett adatoktól, és utóbbiakat 
hivatkozásokkal kell ellátni. A hivatkozásokhoz lábjegyzetet indokolt alkalmazni. 
Lábjegyzetbe nem csak a külső hivatkozások kerülnek, hanem minden olyan 
szövegrész, amelynek nem a törzsszövegben a helye, amely nem tartozik szorosan 
a tárgyalt témához, és megtörné a törzsszöveg gondolati ívét.  
A diplomamunka nagy terjedelme miatt egyes fontos művekre általában többször is 
hivatkozni kell a szöveg különböző részeinél. Annak érdekében, hogy a sokszor 
idézett művek teljes bibliográfiai leírása ne szerepeljen minduntalan a jegyzetekben, 
rövidítéses irodalomjegyzéket kell készíteni. A bibliográfiai leírásoknál elegendő az 
alapleírást közölni, tehát a szerző teljes nevét, a mű teljes címét, a megjelenés helyét 
és idejét. Rövidítéses irodalomjegyzék készítése esetén az irodalmi hivatkozásoknál 
elegendő a szerző vezetéknevét, megjelenés évét és az oldalszámot közölni. 



A már korábban említett belső hivatkozások azt a célt szolgálják, hogy a munka 
kohézióját erősítsék, azt bizonyítsák. Jellemzően nem kerülnek jegyzetbe, hanem a 
törzsszövegben kapnak helyet, utalások, félmondatok formájában. Hivatkozhatunk 
már említett ábrákra, a korábbi fejezetekben leírtakra, vagy a mellékletben 
elhelyezett forrásfeltárásra. Zárójeles megjegyzésekkel is utalhatunk a 
diplomamunka más részein található szövegrészekre. A máshol szereplő 
információkat ismételni is lehet, ha azok nem hosszas fejtegetések, hanem például 
csak egyszerű adatok.  
 
IV. CD melléklet és tervösszefoglaló 
 
A diplomatervek teljes anyagát (szöveg és ábraanyag) a szövegkönyv belső 
borítóoldalára ragasztott tasakba helyezett, feliratozott CD-n is be kell nyújtani. 
A tervösszefoglaló a poszterek kb. A3 méretre kicsinyített, a szövegkönyv végére 
bekötött vagy tasakba helyezett másolata (a tervösszefoglaló az opponens munkáját 
könnyíti). 
 
V. A Záróvizsga Bizottság számára készített összefoglaló 
 
A Záróvizsga Bizottság tagjai számára hat példányban el kell készíteni a diplomaterv 
legfőbb eredményeit tartalmazó összefoglalót, mely nem azonos az „Összefoglalás” 
fejezettel! Az első oldalon fel kell tüntetni az egyetem, kar, tanszék nevét, valamint a 
szerző nevét és a diplomaterv címét. 
Az összefoglalónak tartalmaznia kell nagyon tömören a témaválasztás indítékát, a 
feldolgozás módszerét, a legfontosabb eredményeket, tervi megoldásokat, a 
legfontosabb megállapításokat. Maximális terjedelme két oldal. 


