
-A Google 2012 májusi képei alapján a 8-as útról (telek sarka) nem látszik a 
hegy a főút menti zöldsáv miatt. Jelenleg mennyire látszódik a hegy a 
telekről? Mennyire figyelembe veendő szempont a főút menti növényzet 
takaró hatása? (Mindenképp szeretnék rálátást a hegyre) 
 
Az út – kismértékű szélesítése - miatt a főút menti növényzetet kiirtották vagy éppen 
irtják. Tökéletes rálátás van a hegyre. 
 
-Vinotéka: szükséges-e a föld alatti elhelyezés az optimális hőmérséklet miatt, 
vagy néhány palack bor tárolása bárhol megoldható? 
 
A vinotékában csak palackos borokat árulnak, azoknak már nem szükséges a föld 
alatti tárolás. A kóstoláshoz a megfelelő hőmérséklet biztosítására hűtőben tárolják a 
borokat.  
 
-Professzionális vetítőterem: követelmény a lépcsőzetes kialakítású nézőtér, 
vagy lehet egysíkú padozattal rendelkező terem is? 
 
Úgy is ki lehet alakítani 50 főre, hogy mindenki jól lát – pl magasan van a vetítő, 
döntött székek stb. -, de lehet lépcsős padozatú is, építészeti-tervezési kérdés. 
 
-A kiállítótér, a terepasztallal zárt térbe helyezendő, vagy megengedett egy 
fedett-nyitott tér létesítése? 
 
A terepasztal zárt térbe javasolt. 
 
-Az épületet egész évben használják? 
 
Igen. 
 
-A "professzionális" vetítőterem pontosan mit takar? Lépcsős kialakítás 
mozitermi ülésekkel vagy csak egy födémre rögzített vetítő és sűrűn 
elhelyezett székek sorai? 
 
Azt jelenti, hogy kifejezetten erre a célra tervezett, nem erre is használható. 
 
Egyáltalán mennyire messzire van az első sor a vászontól? Egyikre se van 
igazán adat a Neufertben. Némi helyigényi útmutatást megköszönnék. 
 
Irányelvek vannak,  példákat is meg lehet nézni, tervezési kérdés, függ a vászon 
méretétől stb. Általában az igaz, hogy az első sorban ülők sem a szélén, sem középen 
ülve nem fordíthatják a fejüket a középtengelyüktől 45 foknál nagyobb szögben 
jobbra és balra, tehát a látómező ne legyen 90 foknál nagyobb szögű. Remélem így 
érthető valamennyire, de sok paramétertől függ, ezért nem lehet pontos számokat 
adni. 
 
-A másik dolog, hogy nem lehetne-e a leadást pár órával eltolni hétfő délelőtt? 
Ezt csak azért kérdezem, mert sajnos sok nyomtató 8-kor nyit s nem biztos, 
hogy mindenhol lehet A1est nyomtatni. Majdnem biztosra veszem, hogy ebből 
lesznek csúszások. 



 
Rendben. Az ‚A1‘-es tabló beadási határideje hétfő 12.00 óra (2015. nov. 09.). A 
sikeres eredmények érdekében a (szép és igényes) makettet csütörtökön (2015. nov. 
12.) 09.00 óráig kell behozni, persze előbb is lehet, a ZH teljesítéséhez a makett 
leadása feltétlenül szükséges. 
 


