
	
	
	

„Nyitott tér” 
Tanszéki terv 2. 
 
 
Tárgyfelelős: Szabó Levente DLA egyetemi docens 
Meghívott oktatók: Bartha András, Biri Balázs 
Doktorandusz: Palicz Kata 
 
A kurzus a 2017/18-as tanév őszi félévében a belsőépítészet alapvető 
gyakorlati kérdéseit veti fel a hallgatóknak. Elválasztható-e az építészet és 
a belsőépítészet egymástól? Hogyan gondolkodunk, amikor egy-egy belső tér 
megtervezése a feladatunk? Hogyan használjuk a téri kapcsolatokat, anyagokat, 
szerkezeteket vagy magát a fényt? Hogyan teremtünk atmoszférát, hozunk létre 
olyan tereket, amelyekben jó lenni?  
 
Mi a véleményünk egy konkrét kérdésről: a félévben a Középülettervezési 
Tanszék teréről, amelynek jövőbeni megújulása, átalakulása fizikai értelemben 
elkerülhetetlen? A félév során a hallgatók 3-4 fős csoportokban dolgozva 
pályázati helyzetet modellező tervjavaslatot készítenek a tanszéki területek 
új, hallgatóbarát, innovatív, otthonos kialakítására.  
 
A kurzus során meghívott vendégek, előadások és épületlátogatások segítenek 
számos példán keresztül a témával való élményszerű kapcsolat kialakulásában.  
 
 
Tervezési program 
 
A tárgy kiírása nem kívánja meghatározni a Középülettervezési Tanszék tereibe 
való beavatkozás mértékét, ugyanakkor célszerűnek tartja a teljes 
belsőépítészet újragondolását, azaz a szerkezeti falakig történő kibontását. A 
megújítás alapvető célja – az elkerülhetetlen fizikai megújuláson túl – hogy 
az oktatók és hallgatók, oktatók és oktatók találkozására, közös munkájára 
minél alkalmasabb, előremutatóbb és korszerűbb terek jöjjenek létre. Ennek 
megfelelően a következő tervezési program betartandó (indokolt esetben 
módosítható): 

• könyvtártér (polcozott felületek), kb. 4500 kötet és folyóiratok számára 
• a könyvtártérrel egyesített vagy attól külön kezelt konzultációs tér 

(minél több kiscsoportos, 5-6 fős konzultációt lehetővé téve, de akár 
15-20 fő együttes megbeszélésére – konzultációk, tanszéki értekezlet 
megtartására – is alkalmas rész kialakításával) 

• oktatói munkahelyek, nyitott térben, de lehetőség szerint 
belsőépítészeti módszerekkel szeparált megoldással, 12 fő számára 

• tanszékvezető iroda (kb. 12 m2, tárgyalóval) 
• titkársági iroda (kb. 15 m2, 2 munkahellyel) 
• mosdó, teakonyha, zárható raktár 
• tervek kitűzésére alkalmas minél több felület, vetítésre/képernyős 

prezentációra alkalmas hely 
• tervek és makettek tárolására alkalmas minél több tároló 
• arculati elemek használata, infografikák 
• általános és lokális célzott világítás 

 
A fenti program értelmezése az egyes teamek feladata! A tárgy kifejezett 
célja, hogy minél többféle, lehetőleg egymástól jelentősen eltérő javaslatok 
szülessenek a félév végére. 
 
 
	  



	
	
	

Az egyes órák helyszíne, programja és a határidők a következők: 
 
 

DÁTUM PROGRAM HELYSZÍN(EK) AZ ÓRA MENETE 

szept. 
7. 

bevezető óra BME K210 - bevezető előadás 
- előadás a K210-es teremről (Szentirmai 
Tamás tervező) 
- az Oktatói Klub megtekintése (Balázs Mihály 
tervezővel) 

szept. 
14. 

épületlátogatás  CEU, Budapest, 
Nádor u. 9. 

A CEU belső tereinek látogatása (Hidasnémeti 
Máté tervező vezetésével). Találkozás a 
helyszínen 14.30-kor pontosan! 

szept. 
21. 

workshop BME K210 - feladat az óra kezdetéig: tervezői teamek 
megalakulása, és hozott 1 kép-1 gondolat 
- helyszínanalízis, bejárás, problématérkép 
(1:25-ben nyomtatott tanszék-alaprajzokra) 
- csoportos feldolgozás, koncepcióalkotás 
(kapott és hozott hívószavakkal) 

szept. 
28. 

KONCEPCIÓTERV BME K210 - prezentáció és azok közös megvitatása, 
értékelése 
- csoportonként koncepciómodell, 10 képből 
álló vetítés a koncepcióról, 5 mondatos 
szöveg (címmel) a koncepcióról 

okt. 5.  BME K210 / 
Prezi irodája, 
Budapest, 
Nagymező u. 54-
56. 

- anyagok, szerkezetek a belsőépítészetben 
(előadások) 
- előadás és konzultáció a makettezésről 
- kiscsoportos konzultáció 
este 6-tól (!): a Prezi irodájának 
meglátogatása (Alexa Zsolt tervezővel) 

okt. 
12. 

konzultáció BME K210 - közös konzultáció 
 

okt. 
19. 

(vázlattervi hét) - -  

okt. 
26. 

VÁZLATTERV MOME (BME Z-
épület) 

- a MOME Z-épület bejárása Marián Balázs 
tervezővel, majd a vázlattervek prezentációja 
és megbeszélése ott a helyszínen, a MOME 
tanárainak részvételével 
- csoportonként 1 db 1:50 fehér habkarton 
modell, 10 képből álló vetítés a 
koncepcióról, 5 mondatos szöveg (címmel) a 
koncepcióról 

nov. 2. konzultáció BME K210 - közös konzultáció 
 

nov. 9. épületlátogatás Vass Cipő, 
Budapest, Haris 
köz 6. 

A Vass Cipő üzletének meglátogatása (Turányi 
Bence építész és Haász Ferenc 
világítástervező vezetésével). Találkozás a 
helyszínen 14.30-kor pontosan! 

nov. 
16. 

(TDK-konferencia) - - 

nov. 
23. 

konzultáció BME K210 konzultáció 
 

nov. 
30. 

FÉLÉV VÉGI TERV BME K210 - prezentáció és megbeszélés, értékelés 
- beadandó: 1:50-es modell és 1:20-as 
részletmakett a makettek max. 2 anyagból 
készülhetnek), 1 db A1-es tabló (közös 
formátumban, habkartonra kasírozva), a tablón 
a bevilágított (rész)makett min. 2 fotójával 
 

A végső beadás póthatárideje: 2017. dec. 15. (péntek) 12 óra (különeljárási 
díjjal). 
 
 
A félévi kiírás részét képező mellékletek: 

• AC-file a tanszéki területről 
• a K-épület eredeti terveinek sorozata (jpg) 
• a tanszék grafikai arculati csomagja 
• a félév végi beadás mintatablója (AC) 
• az 1:50-es makett kötelező kivágata (pdf) 

 
2017. szeptember 
 
Szabó Levente 
tárgyfelelős 


