
 
 
 

 
 
KÖNYVTÁR........a lakótelepen 
…......................Komplex  terv 1. 
 
Tárgyfelelős: Fejérdy Péter DLA egyetemi adjunktus 
Tanszéki oktatók: Klobusovszki Péter DLA, Szabó Levente DLA, Kemes Balázs DLA, Vannay Miklós DLA, Karácsony Tamás DLA, 
Schrammel Zoltán, Major György DLA, Kronavetter Péter, Bartha András 
Meghívott oktatók:  
Zsuffa Zsolt, Hőnich Richárd DLA, Félix Zsolt, Fialovszki Tamás, Tarnóczky Tamás, Lévai Tamás,  
Radványi György DLA 
 
„Az első pár millió év alatt az őseink idegrendszere a vadászó-gyűjtögető életmódra készült föl. Az adott pillanatban előálló 
problémákat kellett rugalmasan megoldani, amikor állandó mozgásban és bizonytalanságban voltak az emberek. Az agyunk tehát 
alapból erre való. Az ezt követő alig tízezer évben a földműveléssel, állattenyésztéssel átállt a gondolkodásunk egy „módszeresen 
dolgozó üzemmódba”. Ez egy komoly kultúraváltás volt – amivel nagyon sikeres lett az emberiség. Már nem csupán a helyben 
adódó problémákra kellett reagálni, hanem előre lehetett tervezni. Erre épült föl az egyre finomodó verbalitás, és a kommunikáció 
még hatékonyabb lett, amikor az írással (betűvetéssel) már az információkat lejegyezni és továbbadni is pontosabban lehetett. 
Kialakult az írásbeliség kultúrája. Ez azonban nem volt olyan régen, idegrendszerünknek ez relatívan újfajta működést jelent. Amit 
az emberiség kultúrájának nevezünk, és az iskola fő feladata volt, az a módszeres tevékenységhez szükséges agyi folyamatok 
művelése… 

…Az embernek nem az írásbeliség gondolkodásmódja a természetes, hanem vadászó-gyűjtögető őseink gondolkodása…Eddig 
természetes volt számunkra az írásbeliség kultúrájában, hogy a könyvekben elérhető információkat le kell aratni, rendbe kell rakni 
és eltárolni. Ma viszont le lehet vadászni az információt kalandozással is, és nem kell tárolni, hiszen bárhol elérhető. Az ember agya 
rendkívül képlékeny. Kisgyerekkortól kezdve rááll, hogy azt a működésmódot használja, ami adott a környezetben, és számára a 
leghasznosabb. Mindig a tapasztalatokra épülő, valódi tanulás az elsődleges. Az iskolai tanulás is csak erre épülhet. A korábbi 
évezredekben az életmód és a környezet ezt az utóbbi működést támogatta, de most ismét változott a kultúra, és nem segíti a 
gyerekek felkészülését az iskolában elvárt módszeres tanulásra… 

Ráadásul az a kultúra is veszélyben van, amit felépített az írásbeliség. Ez tragikus lehet, mert a módszeres gondolkodásnak, a 
nyelvhez is kapcsolódó logikai elemző gondolkodásnak óriási szerepe volt abban, hogy az emberiség fejlődése ilyen mértékben 
megugrott. Most ezt a két gondolkodásmódot, a szabad kalandozást és a módszeres tanulást kellene összeegyeztetni…” 

interjú részlet Gyarmathy Éva pszichológussal. Forrás: 
http://hvg.hu/kultura/20171201_Van_aki_meg_pont_olyan_mint_Hoffmann_Rozsa_volt_gyerekkoraban#rss 

Napjaink átalakuló világa radikálisan érinti a tudás mibenlétét, a tudás elsajátításának és a hozzáférésnek problémakörét is. 
Hogyan változik a könyvtár funkciója és ebből kifolyólag terei?  
Közös kutatások, esettanulmányok és épületlátogatások mellett valós igényeken alapuló egyéni tervezési feladatként Óbudán, 
lakótelepi fiókkönyvtárak újratervezésével foglalkozunk.  
 
Komplex1 feladatok: 

Óbuda, Pók utcai lakótelep, Platán könyvtár és iskolaudvar újratervezése 
Óbuda, Békásmegyeri lakótelep, FSZEK fiókkönyvtára és háziorvosi rendelő újratervezése a Madzsar József utcai   
szolgáltatóházban. 
  

http://hvg.hu/kultura/20171201_Van_aki_meg_pont_olyan_mint_Hoffmann_Rozsa_volt_gyerekkoraban#rss


 
 
 

 
 

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

DÁTUM PROGRAM HELYSZÍN(EK) AZ ÓRA MENETE 

09.03 
09.06. 

bevezető óra 
konzultáció 

BME K277 - bevezető előadás 9.30h-kor 
 

09.10. 
09.13. 

helyszínbejárás 
konzultáció 

Óbuda 11h Óbudai Városgondnokság, 12.30h Platán könyvtár, 
13.30h SZEFK Békásmegyer 

09.17. 
09.20. 

konzultáció  
Szünet (sportnap) 

  

09.24. 
09.27. 

konzultáció 
konzultáció 

  

10.01. 
10.04. 

konzultáció  
Szünet (Építész szakmai 
napok) 

  

10.08. 
10.11. 
10.13. 

konzultáció  
1.vázlatterv 
komplex zh prezentáció 
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a zh korábban csoportmunkával készül, ezen a napon csak 
a prezentáció zajlik 9-11h között 

10.15. 
10.18. 

vázlattervi hét 
vázlattervi hét 

 Ezen a héten nincsenek órarendi órák, hanem intenzíven a 
tervezési tárggyal lehet foglalkozni 

10.22. 
10.25. 

szünet  
1.Pótvázlatterv   

  

10.29. 
11.01. 

Konzultáció 
Szünet (Mindenszentek) 

  

11.05. 
11.08. 

Konzultáció  
2. Vázlatterv bemutatása  

  

11.12. 
11.15. 

Konzultáció  
Konzultáció  

  

11.19. 
11.22. 

Konzultáció  
Konzultáció vagy  
Pzh elkészítése 
Pótvázlatterv  leadása,  

  
A pótvázlattervnél nincs ismertetés, a beadott anyag kerül 
véleményezésre a következő óráig 

11.26. 
11.30. 

Konzultáció  
Konzultáció  

  

12.03.. 
12.07. 

Tervfeldolgozás 
Tervfeldolgozás 

  

12.10. 
12.14. 

Tervbeadás 12 óráig  
Pótbeadás különeljárási díjjal 
(dékáni rendelkezés szerint). 
 

 (elektronikusan teljesíthető) 
Tervek kifüggesztése: 12.14. 1200-ig a tanszéki 
paravánokon. 
 

   Tervismertető (csak komplex1-ből): 2018.01.03. 
Tervek elvitele: 2018.01.16-18. között 

A gyakorlatok T811, T911 és MSC hallgatóknak: hétfőn 9-14hés csütörtökön 8-13h 
S811, S911 hallgatóknak csak csütörtökön 8-14h között a tanszéken, illetve a 277 teremben zajlanak 
 
  



 
 
 

Komplex leadások-prezentációk 
 
1.Vázlatterv: 
tartalmi követelmények: 
Komplex1: 
Helyszín és a funkció elemzése. Előképek. 
Koncepció vázlatok (beépítés, viselkedés)...1:1000, vagy 1:500 léptékben  
Komplex2: 
A komplex1 terv módosításainak lezárása, dokumentálása, a komplex2-ben feldolgozandó munkarész kijelölése, munkaközi bemutatás (1:50-
ben kinyomtatott rajzokkal, hogy látni lehessen mekkora felületeket, milyen részletességgel kell kimunkálni) 
 
2.Vázlatterv: 
Komplex1: 1:200 léptékben kidolgozott munkaközi terv és modell (külső prezentációra is alkalmas minőségben) 
Komplex2: 1:50 tervek és részletrajzok munkaközi állapotban minden szakágot érintően. 
 
Félév végi leadás: 
 
Komplex 1 
Beadási határidő: 2018. december 10. hétfő 
A beadás teljesítettnek tekinthető, ha az elektronikus dokumentáció megérkezik a hétfői napon 24h-ig és a modell és 1db 70x100cm-es 
plakát kitűzésre kerül a pótbeadás napjáig, december 14. péntek 12h-ig. 
Az elektronikus beadás feltöltési tárhelyéről később lesz pontos információ 
Pótbeadás: különeljárási díjjal december 14. péntek. 24h elektronikus munkarészek, modell és plakát a prezentáció kezdetéig. (2018.01.03.) 
Komplex 2 
Beadási határidő: 2018. december 10. hétfő 
A beadás teljesítettnek tekinthető, ha az elektronikus dokumentáció megérkezik a hétfői napon 24h-ig és a kinyomtatott anyag kitűzésre 
kerül a pótbeadás napjáig, december 14. péntek 12h-ig. 
Az elektronikus beadás feltöltési tárhelyéről később lesz pontos információ 
Pótbeadás: különeljárási díjjal december 14. péntek 12h-ig kitűzni, 24h-ig elektronikus munkarészeket feltölteni a tárhelyre.  
 
Beadandó: 
Komplex 1 és 2 
a teljes tervcsomag elektronikusan pdf formátumban (fájlméretre kezelhető legyen) A tervlapok szakáganként legyenek összefűzve. Az 
összefűzött fájl neve tartalmazza a szerző nevét és a szakág megnevezését. Pl: Fejérdy_Péter_építészet. (ha túl nagy lenne a fájl, akkor lehet 
több füzetre bontani. (Pl: előtanulmány, koncepció, előképek, műleírás, tervlapok…stb) 
 
Komplex1 
modell a házról: 1:200 vagy indokolt esetben ettől eltérő , a konzulenssel egyeztetett léptékben  
1db 70x100cm kiállítási tabló. A tabló mutassa be és tegye érthetővé a ház koncepcióját, főbb döntéseit. A tablón elhelyezendő anyagot 
illetően nincs formai megkötés (fotók, skiccek, helyszíni elemzés, pár szavas műleírás, tervek (léptéke választható). Fontos, hogy a terv lényeg, 
főbb döntései téri rendszere, homlokzati kialakítása érzékelhető legyen. 
A tabló alján a felirati sáv egységesen a mintalap szerint készüljön. 
 
A prezentáció vetített képes rövid tervismertetés. A rendelkezésre álló 5 percben ismertessétek a terv főbb koncepcionális döntéseit 
(helyszín, funkció, telepítés, helyfoglalás, a ház téri viselkedése, választott anyagai, szerkezetei) 
A képi anyag illusztrálja és vezesse a mondanivalótokat. Ne a tablót vetítsétek ki egészben, az olvashatatlan lesz, hanem mindig egy olyan 
képet, ami arról szól, amiről beszéltek. Tervezzétek meg az előadást, hogy a megadott időkeretet ne lépjétek túl. A prezentációt rövid 
értékelés, párbeszéd követi (max 10perc) 
A prezentáció anyagát kérem, hogy a prezentáció előtti napon 18h-ig küldjétek el emailen, hogy ne a helyszínen kelljen a feltöltésre várni. 
A kidolgozandó munkarészeknél (elektronikusan pdf formátumban.) Az egyes helyszínek között a feladat méretétől függően eltérések 
lesznek.  
 
Komplex2:  
2db alaprajz m=1:50 
2db metszet m=1:50 
1db homlokzat m=1:50 
+részletrajzok,  
valamint  m=1:200 léptékben (vagy kidolgozottsággal) a teljes ház alaprajza (tájékoztató jelleggel, hogy a kiválasztott rész összefüggései 
értelmezhetőek legyenek) (A/3 formátumban kinyomtatva, füzetben) 
 
A terveket kinyomtatva is ki kell tenni. Mindenkinek 1db paraván jut. A tervek ne legyenek egymást eltakaró módon kifüggesztve. Ha nem fér 
el a paravánon az anyag, akkor a többi tervlap legyen összehajtogatva a füzetek mellett. Modell nem kötelező (de örömmel fogadunk a 
komplex2-höz tartozó modellt (metszet, részlet, egy izgalmas tér…stb). Prezentáció nincs 
 
 
2018. szeptember 
 
Fejérdy Péter 
tárgyfelelős 


