
ÉTE diploma díj 
Pályázat jellege: 
 Nyilvános, titkos (jeligés) pályázat, amelyre mindenki pályázhat, aki az Építőiparhoz köthető 

szakterületen 2021 vagy 2022. évben – azaz a 2020-201 vagy a 2021-2022. tanév során – diplomát 

szerzett.  A pályázat lebonyolítása teljes egészében digitálisan történik. A zsűri elsősorban a 

dolgozatok műszaki megoldásait, tartalmát értékeli.  

Ütemezés: 
- Publikálás: 2022. június 20.  

- Beadási határidő: 2022. augusztus 01. (hétfő 24:00) 

- Zsűrizés: 2022. szeptember  

- Díjátadó: 2022. év vége 

Pályázati kategóriák: 
 Építész 

 Építő 

 Épületgépészeti és Épületvillamosság 

 Egyéb az épített környezethez kapcsolódó szakirány (pl.: tájépítész, projekt 

menedzser, stb.) 

Beadandó anyagok: 
Adatlap 

Online kitölthető, mely tartalmaz minden szükséges információt a pályaműről, és a pályázóról.  

Terv: 
 Portfolió  
A diplomatervet bemutató A3-as méretű, maximum 20 oldal terjedelmű füzet – digitálisan 

 Szakági munkarészek 
A kidolgozott szakági munkarészek mellett beadandó a szakáganként maximálisan 1 A4 oldal 

terjedelmű absztrakt– digitálisan 

 Tabló 
A tervet bemutató 1 db A1 méretű tabló (a mellékelt sablon szerint) – digitálisan 

 Opponensi vélemények – digitálisan (amennyiben rendelkezésre áll) 

Tanulmány: 

 Dolgozat: 
A teljes dolgozat beadandó – Digitálisan 

 Kivonat  

A dolgozatot bemutató, rövid, maximum 5 oldal terjedelmű absztrakt – Digitálisan 

 Opponensi vélemények – Digitálisan (amennyiben rendelkezésre áll) 

Formai követelmények: 
A beküldött anyagokban semmi sem utalhat a készítőre, azonban minden beküldött anyagban, illetve 

fájlnévben fel kell tüntetni a regisztrációs űrlapon feltüntetett jeligét! 

A részletes formai követelményeket az 1. számú melléklet tartalmazza. 

* A feltöltési felület elérhető az eptud.org weboldalon keresztül..



ÉTE Diploma díj 1. számú melléklet 
FORMAI KÖVETELMÉNYEK  

  fájlnév kiterjesztés méret tájolás terjedelem minőség 
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Portfólió jelige_portfolio *.pdf A3 - max 20 oldal 72 dpi  max 10 MB 

Szakági munkarészek kivonata jelige_szakág_neve_kiv *.doc; *.docx; *.rtf A4 álló max 5x1 oldal max 5 MB 

Szakági munkarészek jelige_szakág_neve *.pdf - - max 5 szakág max 5 MB 

Tabló *** jelige_tablo *.pdf sablon 
szerint 

sablon 
szerint 

1 oldal 300 dpi max 50 MB 

Opponensi vélemények jelige_opp *.pdf - - - max 5 MB 
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Dolgozat jelige_tanulmány *.pdf - - - max 10 MB  

Kivonat jelige_kiv *.doc; *.docx; *.rtf A4 álló 1 oldal max 5 MB 

Absztrakt jelige_absztrakt *.pdf A4 álló max. 5 oldal max 5 MB 

Opponensi vélemények jelige_opp *.pdf - - - max 5 MB 

*. zölddel jelölt részek értelem szerűen átírandók! 
 ** kihúzott részekkel szemben a kiírás nem fogalmaz meg formai követelményt. 
 *** a tabló készítéséhez a sablon letölthető az www.eptud.org weboldalról. 

 

 

 

 


