
DIPLOMATERVEZÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 

MA és MSC 

 

típus MA MSC „A” típus MSC „B” típus MSC „C” típus 

téma objektumterv (1 - 5 ha, 

közkert, köztér, 

közpark, intézménykert, 

landart stb.), vagy 

kertművészeti-elméleti 

téma 

objektumterv  

(1 - 5 ha, közkert, 

köztér, közpark, 

intézménykert stb.) – 

hangsúly a műszaki 

tartalmon 

objektum- (5 ha-nál 

nagyobb) vagy 

rendszerterv, elméleti 

témával kombinált terv 

elméleti téma 

szöveg 30-60 oldal 

(elméleti: 80-100 oldal) 

40-60 oldal 50-80 oldal  80-100 oldal 

poszter / 

tervlap 

tetszőleges formátumú, 

kasírozott vagy 

tekercselt (min. 5 db) + 

egy szabvány méretű 

összefoglaló poszter 

(kiállításra) + egyéb (pl. 

blog, portfolió, 

installáció, művészeti 

projekt) 

tervdokumentáció a 

kötet mellékleteként + 

egy szabvány méretű 

összefoglaló poszter 

(kiállításra) 

tervdokumentáció a 

kötet mellékleteként + 

egy szabvány méretű 

összefoglaló poszter 

(kiállításra) 

mellékletben lehet + 

egy szabvány méretű 

összefoglaló poszter 

(kiállításra) 

konzulens belső (+ külső) belső (+külső) belső (+külső) belső (+külső) 

makett van (kivéve ha a téma 

nem indokolja) 

opcionális nincs nincs 

védés vetített + poszterek + 

makett + egyéb 

vetített + tervlapok vetített + tervlapok vetített 

 

 

MA 

A leadási határidőre minden munkarészt le kell adni. A szöveges munkarész hagyományos fekete A4-es kötet, amelybe a 

poszterek A3-as nyomatai is be vannak kötve. A kemény hátlapon tokban CD a diplomaterv teljes anyagával. 

Az összefoglaló poszterek mérete egységesen 70*100 cm (a kiadott minta-poszter alapján). Az összefoglaló posztert nem 

kell kinyomtatni, a diplomaterv leadását követő egy héten belül kell feltölteni egy megadott tárhelyre. 

Tájékoztató, általános jelleggel figyelmükbe ajánljuk az MSc szak mellékelt diplomaterv-készítési útmutatóját. 

 

MSc 

Ld. mellékelt útmutató. 

 

Diplomadolgozatok (MSc, MA) növényalkalmazással kapcsolatos kritériumai 

1. A dolgozat beadásának feltételei: 

A jelölt köteles a dolgozat beadása előtt legalább 1 alkalommal konzultálni a dendrológia csoport valamelyik tanszéki 

munkatársával, ahol a tervezett növényalkalmazás bemutatása mellett igazolja hogy a dolgozat célkitűzéséhez szükséges 

növényfelméréseket, kiültetési terveket, növénylistákat, táblázatokat (kivágandó, megtartandó, pótlásra javasolt fajok…) 

elkészítette. 

 



2. A dolgozat elfogadásának feltétele: 

Tervezési feladatnál szükséges  

- a növényfelmérés jegyzőkönyve, melynek elemei: 

 latin név, magyar név, egészségi állapot, törzs körméret, fenntartási javaslat 

- a növényállomány szöveges értékelése, 

- a növényalkalmazási koncepció szöveges bemutatása, 

- növénykiültetési terv:  

 a növények egyértelmű jelölése (a szakmában elfogadott módon) 

 pontos helye 

 darabszám, 

- a telepítendő növények listája, melyben a lombhullató fák, örökzöldek, cserjék, évelők, egynyáriak csoportosítva 

jelennek meg. 


