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ÁV tájékoztató: 2022. 01. 12. 11.00 h, Teams rendszeren online formában 

 

ÁV ELŐKÉSZÜLETEK 
 

 PLAKÁT  
Plakát készítése és előzetes bemutatása az ITF valamennyi specializációjának hallgatói 

számára kötelező. A plakát álló formátumú és mérete pontosan 700 x 1000 mm legyen, az 

alsó sávban egységes lábléccel az alábbi sablon szerint: 

 
 

A plakátot előzetesen (elektronikus formában) a témavezetőnek kell bemutatni. Jóváhagyása 

után lehet csak kinyomtatni. A kinyomtatott plakátok leadása:  

2022.01.25. kedd, 9-10 óra között és 13-14 óra között, D R1 rajzterem 

 

 PORTFÓLIÓ 
Portfóliót az ITF szak valamennyi hallgatójának készíteni kell, melynek tartalmi és formai 

követelményei a TTI honlapján olvashatók. A portfóliót nyomtatott A/4 formában kell leadni. 

A portfóliót előzetesen (elektronikus formában) a témavezetőnek kell bemutatni. Jóváhagyása 

után lehet csak kinyomtatni. A kinyomtatott portfóliók leadása:  

2022.01.25. kedd, 9-10 óra között és 13-14 óra között, D R1 rajzterem. 

 

 SZAKDOLGOZATHOZ KÉSZÍTETT TÁRGYAK (makettek/prototípusok) 
A szakdolgozathoz készített tárgyakat előzetesen, a témavezetőnek be kell mutatni, legkésőbb 

2 héttel az államvizsga előtt! Az elkészített munkákat névvel ellátva (tárgyakat dobozban) kell 

behozni. A megvalósított tárgyak (makettek/prototípusok) leadása: 

2022.01.25. kedd, 9-10 óra között és 13-14 óra között, D R1 rajzterem 

 

 SZAKDOLGOZAT  
A Szakdolgozat diplomaportálra feltöltött változatát spirálozott kötésben kérjük. (Aki saját 

részre műbör kötésbe beköttette, azt is be behozhatja). A kinyomtatott szakdolgozat leadása:  

2022.01.25. kedd, 9-10 óra között és 13-14 óra között, D R1 rajzterem. 

A szakdolgozat bírálatok a Diplomaportálon tekinthetők meg 2022. 01. 25-e után. 

A bírálatban szereplő kérdések megválaszolására készüljenek fel az államvizsgára! 

 

 ÁV PREZENTÁCIÓ 
Javasolt max. 12-15 dia összeállítása. Az utolsó dián a plakátlegyen. A prezentációt mindenki 

a saját témavezetőjének mutassa be. A témavezetők által elfogadott, véglegesített 

prezentációt a témavezetőnek kell elküldeni pdf formátumban, határidő: 2022.01.25.  

A fájl neve A HALLGATÓ NEVE LEGYEN.  
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ÁV TEREM és KIÁLLÍTÁS RENDEZÉSE  
 2022. 01. 31. hétfő, 9.00 óra, 

 Gyülekező a D 103 terem előtt 

Az államvizsga helyszínének berendezése és kiállítás rendezés.  

A PONTOS MEGJELENÉS KÖTELEZŐ minden államvizsgázó hallgató számára. 

Amennyiben valaki, indokolt esetben, nem tudna a kiállítás rendezésre eljönni, kérem, hogy 

e-mailben ezt jelezze a TTI titkárságán egy személy / hallgatótárs megjelölésével, aki őt 

helyettesíti a kiállítás berendezésénél. 

 

 

ÁLLAMVIZSGA 

 
ÁV IDŐPONTOK: 
Az aktuális hallgatói beosztás a TTI honlapján (http://tti.rkk.uni-obuda.hu/allamvizsgahirek) és 

a Teams-en („ÁV TTI - ZÁRÓVIZSGÁK 2021 tél” csapat, ÁV tájékoztató csatorna, Fájlok között) 

megtalálható. 

2022. 02. 01. 9 h-tól, Enteriőrtervezés és textil specializáció (13 fő) 

2022. 02. 02. 9 h-tól, Enteriőrtervezés és textil specializáció (12 fő) 

2022. 02. 03. 9 h-tól, Csomagolástervezés specializáció (8 fő) 

2022. 02. 03. 14 h-tól, Packaging design specializáció (3 fő) 

Az előzetes vizsgasorrend változhat. 

 

MEGJELENÉS AZ ÁLLAMVIZSGÁN:  
 A meghirdetett beosztás szerinti időpontban, a vizsga kezdete előtt min. fél órával. 

 Ünnepélyes, a vizsga alkalomnak megfelelő öltözékben. 

 

 

A KIÁLLÍTÁS BONTÁSA és a TEREM VISSZARENDEZÉSE 
2022. 02. 03. (csüt.) kb. 16.00 óra (az államvizsga befejeztével) 

 

A kiállítás leszedése és természetesen a kiállítási installációk visszavitele a raktárba, 

valamint a kiállított tárgyak elvitele is a hallgatók feladata! 

A MEGJELENÉS KÖTELEZŐ minden államvizsgázó hallgató számára! 

 

 

 

2022. 01. 12. 

 

Dr. Hottó Éva 

egyetemi adjunktus 

http://tti.rkk.uni-obuda.hu/allamvizsgahirek

