
BME Építészmérnöki Kar Középülettervezési Tanszék

Középülettervezés-1.  előadás tematika, ütemterv 
2017/2018 tanév, 1. félév, 2. évfolyam

Tárgyfelelős: BALÁZS Mihály 
Előadók: BALÁZS Mihály DLA habil. egyetemi tanár

KLOBUSOVSZKI Péter DLA egy. adj.
SZABÓ Levente DLA habil. egy. doc.

A tárgy kimérete: heti 2 óra előadás
Kreditpont értéke: 2
Követelmény: Vizsga
Az előadások helye és időpontja: K.275. csütörtökönként 12:15 - 14 óra között

A tárgy rövid leírása
Az építészetet, azon belül a középületek kiterjedt világát a kultúra szélesebb összefüggéseiből kiindulva vizsgáljuk. Az 
előadás-sorozat mindvégig két párhuzamos szálon fut. Az egyik szál a kulturális beágyazottság, a társadalmi, környezeti 
vonatkozások bemutatása, a másik a tervezés és az azzal kapcsolatos elméleti, gyakorlati szempontok feltárása, kortárs 
építészeti példák felsorakoztatásával és elemzésével.
Az előadások tematikus blokkokba szerveződnek. 
Az első blokk alapvetéseket tárgyal. Fő témakörei az építészet mint forma / közösség és építészet / az építészet fizikai 
környezete / természet, táj, város / az építészet szellemi környezete / kultúra és építészet. 
A második blokk a funkcionális program kérdéskörével foglalkozik, témakörei a terek és térrendszerek, a hasznosság, 
végül a középülettípusok. 
A harmadik blokk az építészeti eszköztárról szól. Fő témakörei a lépték / arány / ritmus, majd az anyag / szerkezet / 
tektonika, végül a kompozíció / forma. 

Az utolsó két előadás az építészeti program lehetséges elemeiről szól, érintve a tartósság és fenntarthatóság 
összefüggéseit, a történeti épületekhez való viszonyunkat , végül zárásként a szolidáris építészet témakörét.

Tematika, időrend

időpont előadás sorszáma, témája, előadó

1. 2017-09-07 01_az építészet mint forma / közösség és építészet 
Balázs Mihály

_alapvetések 

2. 2017-09-14 02_az építészet fizikai környezete / természet, táj, város
Balázs Mihály

3. 2017-09-21 03_az építészet szellemi környezete / kultúra és építészet
Balázs Mihály

4. 2017-09-28 04_az építészeti tér / terek és térrendszerek
Szabó Levente

_funkcionális program

5. 2017-10-05 05_  a rendeltetésről általában / hasznosság
Szabó Levente

6. 2017-10-12 06_ középületek rendeltetései / középülettípusok
Szabó Levente

7. 2017-10-19 Vázlattervi hét

8. 2017-10-26 07_lépték, arány, ritmus
Klobusovszki Péter

_az építészeti eszközök

9. 2017-11-02 08_anyag, szerkezet, tektonika
Klobusovszki Péter

10. 2017-11-09 09_kompozíció, forma
Klobusovszki Péter

11. 2017-11-16 Dékáni szünet - TDK Konferencia 

12. 2017-11-23 10_tartósság és fenntarthatóság
Klobusovszki Péter

_az építészeti program

13. 2017-11-30 11_szintézis / szolidáris építészet
Balázs Mihály

14. 2017-12-07 Feldolgozási hét



Tantárgykövetelmények

1. Az előadások legalább 70 %-án való részvétel kötelező, a TVSZ 105.§ szerint.
2. A tantárgy teljesítésének további feltétele a sikeres vizsga, mely hangsúlyozottan nem visszakérdező jellegű, 

hanem az előadások témaköreihez köthető ismeretek önálló alkalmazására való képességet méri, kreatív 
tervezési/elemzési feladat keretein belül. TVSZ 115.§ (2) b) írásbeli teljesítményértékelés. 

3. A TVSZ 115. § (2) d) pontja alapján a vizsga évközi tanulmányi teljesítmény-értékelésen elért eredmények teljes 
beszámításából is állhat. 

4. A 3.  pont  szerinti  vizsgaforma  egy  előre  meghatározott  félévközi  teljesítmény  (tanulmány)  értékelését  jelenti  
(megajánlott jegy).  Megajánlott jegy adható az előadások témaköreihez kötődő tanulmány alapján. A tanulmány 
egyéni  munkával  elkészített  elemző  szöveges/rajzos  dolgozat,  melynek  terjedelme  harmincezer  karakter  kell  
legyen,  ezen  belül  fele  kép  és  illusztráció  is  lehet.  A megajánlott  jegyért  készített  munkarészek  benyújtási 
határideje (nyomtatásban és pdf-ben) az utolsó előadás vége (2017.11.30.)

5. A tanulmány az alábbi témakörök valamelyikét dolgozza fel, konkrét építészeti alkotások elemzése keretében: 
_ Tértípusok, középületek térszervezése
_ Anyag - technológia - szerkezet összefüggései
_ Az építészeti formálás
A témakörök részletesebb ismertetése az előadások keretében történhet, a témacímek legkésőbb a harmadik 
előadás végéig módosíthatók.  

Balázs Mihály


