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tantárgyleírás 

 
 
Az építészeti tervezés-oktatás második –előkészítő- alapszakasza, az első évfolyam második félévében. Az 
építész hallgató a tantárgy keretében már olyan feladatokkal találkozik, amelyek megoldásához építészeti 
szemléletű gondolkodásra, kreatív, alkotó probléma megoldásra van szükség. Az építészeti tervezés - eltérően 
az eddigi tanulmányaik során zömmel szükséges tevékenységektől - alkotási folyamat, amelynek egyik fő 
jellegzetessége, hogy a létrehozott eredmény - az alkotás - egyedi jellegű, részleteiben, vagy egészében 
sajátságos. Ezért a létrehozáshoz vezető folyamat is sajátságos, egyedi, s alkotónként és esetenként más és 
más, változó.  
 
Az alkotó tevékenység esetében az oktatás a szakmai alapismereteket közli - ezek elsajátítása, felhasználása az 
alkotási folyamat feltétele - ezen kívül a többé-kevésbé meglévő készségek fejlesztését tűzi ki célként. Az 
oktatás hatásfoka, eredményessége azonban elsősorban a hallgató készségén, tehetségén, ambícióján és 
szorgalmán múlik.  
A tantárgy heti rendszerességgel gyakorlatokból (6 óra/hét) áll, de minden feladatkiadást megelőzően 15 óra 
15 perces kezdettel évfolyam szintű előadásokon vezetik be az egyes tervezési feladatokat. Az előadások az 
egyes témakörök esetében új, szemléletformáló információk átadására is lehetőséget biztosítanak. 
A műtermi gyakorlatokon az építészet és a tervezés alapjaival ismerkednek meg a hallgatók. A félév során 
több, kisebb tervezési feladatot kell megoldaniuk, részben a modellezés, részben az építészeti grafika, részben 
a műszaki rajz eszközeivel. A foglalkozások tíz 25-28 fős csoportban folynak 3-4 fő oktatóval. A félév során öt 
feladat készül, a feladatok elkészítésére több tervezési gyakorlatot magába foglaló hét áll rendelkezésre. A 
tervezési feladatok valamely összefogó téma, mottó köré épülnek. 
 

Mottó 1: a terv 
 

1. tervezési feladat 
A feladat célja az építészeti kommunikáció – rajzi, modell - megismerése, személyes gyakorlati alkalmazása. 
Rövid, kreatív feladaton keresztül kell elsajátítani azokat az elemző módszereket, melyek mind a részletek, 
mind az egész megértését lehetővé teszik, s a gondolatok leképezését az analízis, a szintézis és az absztrakció 
útján érthető, esztétikus építészeti ábrázolássá formálják. 
 

Beadási határidő: 2012. február 14. 
 

 
„… a Major!” 
A félév összes további tervezési feladatának helyszíne a Budapest XII. kerületében található Városmajor.  A 
különleges helyzetű és adottságú városi közpark történetének felkutatásával, a helyi adottságok értelmezésével 
a hallgatóknak lehetősége lesz a terület részletes megismerésére, az egyre bonyolultabb tervezési feladatok 
elkészítésén keresztül pedig a park újraértelmezésére. 
 

 

Mottó 2: a hely  
 
A tervezési feladatok során a hely és a tér (külső;belső) szoros, elválaszthatatlan kapcsolatára kell a személyes 
megtapasztalás útján a hallgatóknak választ adni.  
 

2. tervezési feladat 
Egyszerű, kis volumenű építmény tervezése oktatói segédlettel, az oktatók és hallgatók által választott, konkrét 
természeti környezetben található helyszínre. A feladat része a megfelelő helyszín, téri helyzet megkeresése, 
melyen a funkcióból, a helyből és az elérni kívánt építészeti hatásból együttesen alakul ki a koncepció. A feladat 
célja, hogy a tervező valamely egyértelmű rendeltetés betöltésére, egyszerű anyagok felhasználásával célszerű 
konstrukciót hozzon létre, amely esztétikus, s formájában a rendeltetés vonatkozásait is hordozza. 
 

Beadási határidő: 2012. február 28. 
 



3. tervezési feladat 
A feladat kisebb 2-3 fős csoportokban készül. A feladat része az adott helyszín elemzése, értékelése, vizsgálata, 
az adott hely környezetének (épített környezeti szituáció elemzése – illeszkedés, lépték, feszültség, karakter …, 
társadalmi-kulturális környezet, hangulatok) bemutatása. Tervezendő az elemzésekkel alátámasztott, a park 
konkrét, előre kiválasztott tágabb, városias környezetébe elhelyezett pl. jel, ill. építészeti beavatkozás.  
 

Beadási határidő: 2012. március 20. 
 

 

Mottó 3: ÉPÍTÉSZET és KÉPZŐMŰVÉSZETEK 

ALKOTÓ HÉT (2012.04.16.-04.20.) 
 

Az alkotó hét a Rajzi és Formatervezési Tanszék szervezésében bonyolódik. A mottó köré szerveződve a 
legkülönbözőbb technikákkal ismerkedhetnek meg a hallgatók, melyeket az építészi gondolkodást is serkentő, 
befolyásoló témák köré építenek fel a mesterek. Az alkotás folyamatának gyakorlásán túl az oly fontos 
absztrakció, mint a gondolat leképezésének fontos része is megismerésre kerül. A feladat tehát egy építész 
hallgató által készített „képzőművészeti alkotás” létrehozása. Az alkotó heti munka egy kiállítással zárul. 
 

Beadási határidő: 2012. április 20. 

 

Mottó 4: a tér (program, koncepció, anyag) 

 

A félév során megszerzett tudás és egyéb (pl. felfedezett személyes) korlátok alapján a szabadság 
lehetőségeinek megtalálása egyénenként a tervezési feladat során. (tudás, korlát, szabadság) 

 

4. tervezési feladat  
Az eddigiekben megismert tapasztalatok alapján egyszerű léptékű, egy konkrét városmajori helyszínre tervezett 
(ideiglenes)építményben kell megfogalmazni egy fiktív, de meghatározott programnak leginkább megfelelő 
belső, külső és átmeneti építészeti teret. Olyan kisméretű ( max. 300lm3) tér megtervezése a cél, - lehet 
kétszintes is  -, amely alkalmas a kiadott PROGRAMok egyikének megvalósítására, s amelyben a KONCEPCIÓT 
erősíti a választott mottó, valamint a használt ANYAGok és az építészeti eszközökkel moderált fényviszonyok. 
 
VÁZLATTERV: a konzulenssel egyezetett munkarészekkel   

Beadási határidő: 2012. április 13. 
 
VÉGLEGES TERV - P R E Z E N T Á C I Ó – építészeti és műszaki grafika+ modell 

Beadási határidő: 2012. május 14. 
Pótbeadás: a BME TVSZ. szerint_2012. május 18. 12 óra 

 
5. tervezési feladat 
Műtermi gyakorlat 
A feladat egy tervezési gyakorlaton készül, témája egyszerű – egy irodalmi alkotás egyéni értelmezése, s az 
értelmezés leképezése egy tetszőleges technikával készülő, az egyéni érzelmeket mindenképpen kifejező 
képpé! A feladat a hallgatók önálló, kreatív gondolkodásának mérésére ad lehetőséget a félév végén. 
 

Beadási határidő: 2012. április 6. 
Pótlás: 2012. május 15. – a pótlási héten 

 
 
 
 
    Varga Tamás DLA s.k. 
    egyetemi docens 
    évfolyamfelelős  
    Lakóépülettervezési Tanszék 
 

 


