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TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK: 
Tárgy felvételének 
feltételei: 

Csak a tervezési szakirányra felvett hallgatók vehetik fel 
A tárgy felvétele a NEPTUN rendszerben. 

Foglalkozások 
jellege: 

egyéni és csapatmunka. 

Részvételi 
előírások: 

A jelenlét a tanórák 70%-án kötelező (TVSz 13.§ alapján). Ezt az oktatók minden 
alkalommal ellenőrzik. 

Félévközi 
ellenőrzések: 

A féléves folyamatos munkát a hallgatók minden második héten prezentációkon 
mutatják be. A félév során egyéb számonkérési formák (zárthelyik, stb) nincsenek. 

Határidős 
feladatok: 

(ütemterv szerint) 

Aláírás feltételei: A tárgyfelvétel feltételeinek teljesítése. 
Jelenlét a tanórákon az előírt mértékben. 
 

Vizsgára bocsátás 
feltételei: 

nincs vizsga 

Vizsga jellege: nincs vizsga 

Vizsga ismétlése: nincs vizsga 

Félév végi 
osztályzat: 

A félév végi osztályzatot meghatározóan a félévközi prezentációk értéke adja és 
féléves munka általános értékelése is. 

 

 

 

 



TEMATIKA – ÜTEMTERV 
okt. hét dátum mottó gyakorlat 

1 02. 09. bevezető, ismerkedés 

1. input szakasz 

otthon-élmények: beszélgetés, Magház-előadás, feladatok elosztása, 
majdani helyszínek megismerése 

2 02. 16. 
1 előadás – MB Sargfabrik  26 fő – 26 épület elemzése elindul, a feldolgozás technikája 

3 02. 23. 
2 előadás – LT Nyári Pál utca, MM random beszélgetés/értékelés, a kitett lapokról 

4 03. 02. 3 előadás – BB: megjelenítés, a rajz 
szerepe, lényegfókusz 

random beszélgetés, a kitett lapokról 

5 03. 09. 
konferencia 

kipakolás és pecha-kucha 
utána szombat egész napos Bécs, kisbusszal 

6 03. 16. 
2. koncepció 

„pályázat” indul, ismerkedés a helyszínekkel,  
indulatmodell 

7 03. 23. 
 megbeszélések / konzultációk 

8 03. 30. 
 megbeszélések / konzultációk 

9 04. 06. 
 vázlatterv 

10 04-10/13  (alkotóhét) 

11 04. 20. 
3. kidolgozás megbeszélések / konzultációk 

12 04. 27. 
 megbeszélések / konzultációk 

13 05. 04. 
 megbeszélések / konzultációk 

14 05. 11. 
 megbeszélések / konzultációk 

 05-12 leadás: péntek 12 00 óráig.  
(feldolgozási hét) 

beadandó: 1:200-as terveket, látványokat és koncepcióábrákat 
tartalmazó poszter, modell; tervismertetés külön megbeszélt időpontban 
a végső határidő különeljárási díjjal: május 19. (péntek) 12 00 óra 

 
Rövid tárgyleírás: 

„azt mondd meg nékem 
hol lesz majd lakóhelyünk?” 

(Bereményi Géza – Cseh Tamás: Budapest) 

Városaink akut problémája, s ez alól Budapest sem kivétel: visszanyeri-e a mindenkori (bel)város a sokfunkciósságát, 
lakóhely-jellegét, élhetőségét, illetve milyen lépéseket tehetünk ennek megoldására? Jó lehet-e és jó lesz-e itt lakni – 
otthon érezhetjük-e itt még valaha magunkat?  

A félév során azokat a közösségi szituációkat keressük, amelyek segtségével a városra ismét mint otthonunkra 
gondolhatunk – tervezési-kutatási feladataink között közösségi helyszínek, otthonok lesznek: bérlakások, 
lakóközösségek, kollégiumok, diákszállások, fiatalos garzonok, hostelek; új és lakatlan épületek lehetőségeinek 
végiggondolása, mindez „itthon”: az egyetem környékén. 

A kurzus sok közös gondolkodásra számít, csoportos és egyéni kutatásokat illetve tervezéseket remél és kínál; a munkát 
Lévai Tamás (Tarka), Biri Balázs (Hetedik műterem), építészek és Marosi Bálint tárgyfelelős segíti, javasolt irodalom az 
„Otthon a városban” blog „Lakóközösségi összefoglaló” című bejegyzése. 


