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Tárgyfelelős: MAJOR György
Előadók: MAJOR György, minusplus iroda, meghívott előadók
A tárgy kimérete: heti két óra előadás, épületlátogatás, workshop
Kreditpontértéke: 2
Követelmény: fél év végi vizsga

A tárgy rövid leírása
A tárgy keretében, amely az építészeti térhasználat és téralakítás körének 
feltárását kísérletképen a halgatói órai aktivitás próbálnánk növelni, egy konkrét 
esettanulmány segítségével, a téralkotás két alapaspektusa mentén: "funkció" és 
"hangulat". Az első körében a mire használuk, mi történik benne, mi kel hozzá, hogy 
a történések a benne részt vevők számára optimálsan történhessenek, a másik 
szempont ez utóbbinak "stiáris" hatásbel, "dramaturgiai megvalósíthatóságnak 
eszközeit járja körül. Az órák jelentős része egy rövidebb előadásból és egy gyors  
az oktatók és halgatók közös csoportjainak dokumentált értelmezési akciójából 
álna /nevezhetjük ezt workshopnak is/. A félév végén a dokumentált anyagot közösen 
értékelnénk és kiálítanánk.

Tematika, időrend
időpont előadás, épületlátogatás sorszáma, témája, előadó

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
1. 2018-09-06 01_bevezető előadás /gyakorlati tudnivalók, a gondolati, stiáris 

   tisztaság és a végletes eklektika esélyei a kortárs és a 
   közelövő építészetében Major György

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
2. 2018-09-13 előadás tértipológia /Major György/
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
3. 2018-09-20 sportnap     
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
4. 2018-09-27 előadása tárgyak viága /Kéry Balázs, 2018. év belsőépítésze, 

KROKI Stúdió/
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
5. 2018-10-04 "funkció" 1 – program /épületlátogatás: PREZI, minusplus/
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
6. 2018-10-11 "funkció" 2 – lépték /workshop, minusplus/
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
7. 2018-10-18  vázlattervi hét
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
8. 2018-10-25 "funkció" 3 – idő /workshop, M.Gy./ 1. leadás
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
9. 2018-11-01 mindenszentek napja     
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
10. 2018-11-08 "hangulat" 1 egyediség /épületlátogatás: TRAKTOR, minusplus/
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
11. 2018-11-15 "hangulat" 2 anyag /workshop, minusplus/
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
12. 2018-11-22 "hangulat" 3 fény /workshop, LUMO v. Morvai/
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
13. 2018-11-29 2. prezentáció, értékelés, kiálítás - Zipernovszky galéria
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
14. 2018-12-03-07 feldolgozási hét
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-



15. 2018-12-10-14 pótlási hét: beszámolók beadásának véghatárideje
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
16 2018-12-10-17 2019-1-22. vizsga időszak
Tantárgykövetelmények

1. Az előadások 70 %-án való részvétel kötelező, a TVSZ 105§ szerint.
2. A tantárgy telesítésének további feltétele a sikeres vizsga, mely 

hangsúlyozottan nem visszakérdező jelegű,
hanem az előadások témaköreihez köthető ismeretek önáló alkalmazására 
való képességet méri, kreatív tervezési/elemzési feladat keretein 
belül. TVSZ 115.§ (2) b) írásbel telesítményértékelés. A vizsga két 
részből ál:

3. 2 elméleti kérdés, amelyre rövid írásos válasz adandó kb. 1 óra 
időtartalom alatt, a szükséges háttér információt a vizsgázók 
megkapják, és egy kisebb tervezési feladat kb. 3 órányi idő alatt a 
rajzban adott vázlattal telesítendő.

4. A TVSZ 115. § (2) d) pontja alapján a vizsga évközi tanulmányi 
telesítmény-értékelésen elért eredmények teles beszámításából is álhat.
A 3. pont szerinti vizsgaforma egy előre meghatározott félévközi 
telesítmény órai aktivitás értékelését jelenti megajánlott jegy. 

5. Az órai munka az alábbi pontozással konvertálódik megajánlott 
részjeggyé:
16-18 pont 5, 13-15 pont 4, 12-11 pont 3

6. A megajánlott jegyeken a vizsgán javítani lehet.

Major György tárgyfelelős


