
Félév Tantárgy csoport
Felelős 

tanszék
Tantárgy neve Tantárgy kódja Megjegyzés

ősz ép. elmélet Éptört  Az építészetelmélet története 2 BMEEPET0408 meglévő

ősz ép. elmélet Éptört Szakrális építészet 2 BMEEPET0444 meglévő

ősz ép. elmélet Közép Belső terek építészete BMEEPKO0905 meglévő

ősz ép. elmélet Közép Kortárs építészműhelyek 2 BMEEPKO0894 meglévő

ősz ép. elmélet Közép Részl.képz. és kompozíció 1 BMEEPKO0895 meglévő

ősz ép. elmélet Lakó Lakóépületek belsőépítésze BMEEPLA0881 meglévő

ősz fennt.-környezet Épgép
A szoláris épületek szerk. és 

méretezésük
BMEEPEG0619 meglévő

ősz fennt.-környezet Épgép Ökológikus építészet BMEEPEGAV71 bekerülő

ősz fennt.-környezet Lakó

Az akadálymentesség és egyetemes 

tervezés építészeti szempontjai, 

műszaki követelményei

BMEEPLA0920 bekerülő

ősz fennt.-környezet Lakó Lakókörnyezet, építészet BMEEPLA0882 bekerülő

ősz fennt.-környezet Urbanisztika Kert- és tájtervezés BMEEPUI 9419 bekerülő

ősz fennt.-környezet Urbanisztika Magyar települések BMEEPUI0423 bekerülő

ősz fennt.-környezet Urbanisztika A világ városépítészete BMEEPUI0893 meglévő

ősz műszaki Kivitel Épületrekonstrukció és menedzsment BMEEPEK0634 meglévő

ősz műszaki Kivitel Ingatlanfejlesztés BMEEPEK0626 bekerülő

ősz műszaki Épgép Hőkomfort a helyiségekben BMEEPEG0208 bekerülő

ősz műszaki Épgép Épületszerkezetek hőtechnikája BMEEPEGAG52 bekerülő

ősz műszaki Épszerk Épületek tűzvédelme BMEEPES0640 bekerülő

ősz műszaki Épszerk Üvegszerkezetek BMEEPES0642 bekerülő

ősz műszaki Tartó Vasbeton szerkezetek konstruálása BMEEPST0655 meglévő

ősz műszaki Tartó Fa tartószerkezetek konstruálása BMEEPST0645 meglévő

ősz rajz-ábrázolás Ábris
CAAD alkalm. ism. C - 3D modellezés / 

AutoCAD
BMEEPAG0243 másik csoport

ősz rajz-ábrázolás Ábris
CAAD alkalm. ism. F - Revit 

Architecture
BMEEPAG0246 másik csoport

ősz rajz-ábrázolás Ábris
CAAD alkalm. ism. G - Google 

SketchUp
BMEEPAG0247 másik csoport

ősz rajz-ábrázolás Ábris
CAAD és építészinformatika - C 2D-3D 

digitális grafika
BMEEPAG0233 másik csoport

ősz rajz-ábrázolás Ábris
CAAD és építészinformatika A - Építész 

Kamera
BMEEPAG0231 másik csoport

ősz rajz-ábrázolás Ábris
CAAD és építészinformatika D - 

Paraméteres számítógépes modellezés
BMEEPAG0234 másik csoport

ősz rajz-ábrázolás Ábris

CAAD és építészinformatika G - 

Digitális képszerkesztés (Photoshop és 

alternatívái)

BMEEPAG0246 másik csoport

ősz rajz-ábrázolás Ábris
CAAD és építészinformatika E - Modell 

és látvány – 3ds Max Design
BMEEPAG0235 másik csoport

ősz rajz-ábrázolás Ábris

CAAD és építészinformatika F - 

Épületinformációs modellezés (BIM) – 

ArchiCAD

BMEEPAG0236 másik csoport

ősz rajz-ábrázolás Közép Rajz És Terv BMEEPKO0885 meglévő

ősz rajz-ábrázolás Rajzi Építészeti alakrajz BMEEPRA0403 meglévő

ősz rajz-ábrázolás Rajzi Épitészeti formatan BMEEPRA0404 meglévő



tavasz ép. elmélet Éptört Az építészetelmélet története 1 BMEEPET0407 meglévő

tavasz ép. elmélet Éptört Szakrális építészet 1 BMEEPET0414 meglévő

tavasz ép. elmélet Ipar
Kortárs építészműhelyek - építészeti 

fórum 1.
BMEEPIP0893 meglévő

tavasz ép. elmélet Ipar
Az ip. ép.terv. sajátos építményei, 

épületei, spec. kérdései
BMEEPIP0894 meglévő

tavasz ép. elmélet Közép Középületek kritikai elemzése BMEEPKO0899 meglévő

tavasz ép. elmélet Urbanisztika Urbanisztika BMEEPUI0805 meglévő

tavasz műszaki Kivitel Építéstechnológia elemzés BMEEPEK0630 bekerülő

tavasz műszaki Kivitel Létesítménygazdálkodás BMEEPEK0633 meglévő

tavasz műszaki Épszerk Épületek, épületszerk. akusztikai terv. BMEEPES0613 meglévő

tavasz műszaki Épszerk Vízszigetelés BMEEPES0617 bekerülő

tavasz műszaki Tartó Acél tartószerkezetek konstruálása BMEEPST0650 meglévő

tavasz műszaki Tartó Szerkezetek tervezése számítógéppel  1 BMEEPST0215 bekerülő

tavasz rajz-ábrázolás Ábris
CAAD alkalm. ism. C - 3D modellezés / 

AutoCAD
BMEEPAG0243 másik csoport

tavasz rajz-ábrázolás Ábris
CAAD alkalm. ism. F - Revit 

Architecture
BMEEPAG0246 másik csoport

tavasz rajz-ábrázolás Ábris
CAAD alkalm. ism. G - Google 

SketchUp
BMEEPAG0247 másik csoport

tavasz rajz-ábrázolás Ábris
CAAD és építészinformatika - C 2D-3D 

digitális grafika
BMEEPAG0233 másik csoport

tavasz rajz-ábrázolás Ábris
CAAD és építészinformatika A - Építész 

Kamera
BMEEPAG0231 másik csoport

tavasz rajz-ábrázolás Ábris
CAAD és építészinformatika D - 

Paraméteres számítógépes modellezés
BMEEPAG0234 másik csoport

tavasz rajz-ábrázolás Ábris

CAAD és építészinformatika G - 

Digitális képszerkesztés (Photoshop és 

alternatívái)

BMEEPAG0246 másik csoport

tavasz rajz-ábrázolás Ábris
CAAD és építészinformatika E - Modell 

és látvány – 3ds Max Design
BMEEPAG0235 másik csoport

tavasz rajz-ábrázolás Ábris

CAAD és építészinformatika F - 

Épületinformációs modellezés (BIM) – 

ArchiCAD

BMEEPAG0236 másik csoport

tavasz rajz-ábrázolás Lakó ÉVA (Építészet és Vizuális Alkotások) BMEEPLA0898 bekerülő

tavasz rajz-ábrázolás Rajzi Művészi Grafika BMEEPRA0428 bekerülő

tavasz fennt.-környezet Ipar

Az akadálymentesség és egyetemes 

tervezés belsőépítészeti szempontjai, 

műszaki követelményei

BMEEPIP0920 bekerülő

tavasz fennt.-környezet Közép
A környezetépítés építészeti 

vonatkozásai
BMEEPKO0883 meglévő

tavasz fennt.-környezet Lakó Lakóépülettervezés és kortárs pályázatok BMEEPLA0897 meglévő

tavasz fennt.-környezet Urbanisztika Kortárs városépítészet BMEEPUI0801 meglévő

tavasz fennt.-környezet Urbanisztika Városépítés történet BMEEPUI0810 bekerülő


