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Városi 
GRUND!
Műszaki kiskomp-
lex 2019

Minden történelmi korszaknak megvoltak a saját kihí-
vásai, ez alól jelen korunk se kivétel. A ma emberének 
a különböző gazdasági válságok mellett, a népesség-
növekedés és az egyre szélsőségesebb időjárás miatt 
korábban nem létező nehézségekkel kell megküzdenie. 
Természetesen ezek a kérdések az élet minden területét 
érintik, különösen nagy hatást gyakorolnak épített 
környezetünkre és magára az építészetre is. Egy-egy 
épület létrehozása, használata, esetleg átépítése és 
végül bontása rengeteg energiát emészt fel mind szellemi, 
mind pénzügyi, mind fizikai értelemben. Nagy jelentő-
sége van ezért a pontos megfigyelésnek, a jó kérdésfel-
tevésnek és az arányos javaslatnak, illetve döntések.

Az őszi félévben ezt a folyamatot fogjuk gyako-
rolni egy valós szituációban, a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár III./5. sz. Békásmegyeri Könyvtár felújítás 
előkészítése kapcsán. A meglévő épület építészeti, 
funkcionális, szerkezeti és üzemeltetési elemzését 
követően olyan javaslatokat kell megfogalmazni, 
amelyek megteremtik egy mai modern fiókkönyvtár téri 
feltételeit, helyet és teret adnak azoknak az új 
használati módoknak, amelyekkel a könyvtár funkció 
kiegészült. Fontos, hogy épület- és tartószerke-
zeti, épületgépészeti és üzemeltetési szempontból 
is jól átgondolt koncepció kapcsolódjon a tervekhez, 
egymást erősítsék a választott megoldások.

A féléves munka nyílt ötletpályázat jelleggel folyik 
majd, ahol a legjobb terv a későbbi felújítás alapját 
jelentheti, a pályázók pedig részt vehetnek a munkában!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Kemes Balázs DLA, 
egyetemi adjunktus, 
tárgyfelelős

Az érdeklődő hallgatók a jelentkezés 
szándékát előzetesen jelezzék a 
kemes.b@kozep.bme.hu email címen tájé-
koztatásul. 

A tényleges jelentkezés a szakirányvá-
lasztás kari folyamatának lebonyolítása 
után, a NEPTUN-on keresztül történik 
majd. 

további információ: www.kozep.bme.hu

komplexitás
rejtett
rétegei
Belső terek
építészete 2019
Az egyetemi tervezési stúdiumok során
kevés idő marad a tervekben
megfogalmazott házak belső tereinek,
azok tárgyi világának pontosabb
meghatározására. Többnyire a fizikai,
geometriai, komfortbeli paraméterek,
követelmények "épszerki" kidolgozásáig,
alapvető építészeti karakterek
meghatározásáig jut el egy-egy terv.
A jelen kurzus az így meghatározott
terek tovább gondolásának rétegeire
koncentrál:
- kik használják, hányan, milyen fizikai,
mentális állapotban, kulturális,
szociológiai közegben?
- mire használják? a használathoz milyen
tárgyi világra van szükségük?
- milyen a jellemző használat időbelisége,
a különböző használati módokhoz milyen
fény-, akusztikai viszonyokra van
szükség?

Ami ennél is érdekesebb, és fontosabb kérdés,
mindezek kielégítését milyen hangulatú, lelkületű
környezetként, anyagi és színvilágú milliőként szeretné
a tervező definiálni. Mindez hogyan épül be a ház
egészébe? Milyen segédtudományok, szakterületek
segíthetik a célja elérésében. Nevezzük ezt egyszerűen
a belsőépítészeti kialakítás alapvetésének, ennek
modellezésre az elméleti előadásokon túl az órákon
kisebb csoportokban a tárgy előadóival a hallgatók
aktuális vagy korábbi terveiből kiválasztott egy-egy
karakterizáló terén, tércsoportján lehetne
gyakorlatban továbbgondolni.

A tárgy állandó segítői a minusplus iroda alapító
hármasa: Dr Alexa Zsolt, Rabb Donát, Dr Schreck Ákos.
További információk: http://www.kozep.bme.hu/belso-
terek-epiteszete/

Mivel a félév "lyukasórával" kezdődik, a tárgyat
felvevő hallgatókat arra kérem, szept 12-ig e-mailban
/major.gy@kozep.bme.hu/ küldjék el az aktuális komplex
vagy ha ebben a félévben még nincs, a korábbi közép,
munkahelyek építészete esetleg tt.3 tervük számukra
legfontosabb terének alaprajzát metszetét 3d-s
képét /ha van/. A szept 19-i órán így lehetséges lesz
a feladatok pontosabb meghatározására.

Major György DLA
egyetemi docens
tárgyfelelős
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