
BME Építészmérnöki Kar Középülettervezési Tanszék

Középülettervezés-1.  előadás tematika, ütemterv 
Tárgykód: BMEEPKOA301
2019/2020 tanév, 1. félév, 2. évfolyam

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

KLOBUSOVSZKI Péter DLA egyetemi docens
SZABÓ Levente DLA egyetemi tanár

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 az építészeti eszköztárról szól. Fő témakörei a lépték / arány / ritmus, majd az anyag / szerkezet / tektonika, végül a kompozíció /  
forma.
A harmadik blokk a funkcionális program kérdéskörével foglalkozik, témakörei a terek és térrendszerek, a hasznosság, végül a középülettípusok. 
Az utolsó előadás az építészeti programról szól, érintve a szolidáris építészet témakörét.

Tematika, időrend

hét dátum előadás sorszáma, témája, előadó

37. 09.12. sportnap, az előadás elmarad

38. 09.19. 01_közösség és építészet / mi a középület?
Balázs Mihály

_alapvetések 

39. 09.26. 02_az építészet fizikai környezete / természet, táj, város
Balázs Mihály

40. 10.03. 03_az építészet szellemi környezete / kultúra és építészet
Balázs Mihály

41. 10.10. 04_lépték, arány, ritmus
Klobusovszki Péter

_az építészeti eszközök

42. 10.17. 05_kompozíció, forma 
Klobusovszki Péter

43. 10.24. vázlattervi hét

44. 10.31. 06_anyag, szerkezet, tektonika - fenntarthatóság
Klobusovszki Péter

45. 11.07. 07_az építészeti tér / terek és térrendszerek
Szabó Levente

_funkcionális program

46. 11.14. 08_  a rendeltetésről általában / hasznosság
Szabó Levente

47. 11.21. 09_ középületek rendeltetései / középülettípusok
Szabó Levente

48. 11.28. 10_természet és építészet
Balázs Mihály

_az építészeti program

49. 12.05. 11_szolidáris építészet /// összefoglaló előadás
Balázs Mihály

50. 12.09-13. Feldolgozási hét

Tantárgykövetelmények

A tantárgy teljesítésének feltétele a sikeres vizsga, TVSZ 18.§ (2) b) pont szerint.

VIZSGA

_bejelentkezés a vizsgára: absztrakt benyújtásával 
_benyújtás módja és időpontja: digitális formában a vizsga előtti napon 12 óráig
_vizsga formája: 1) absztrakt szóbeli ismertetése 2) a vizsgáztató továbbá szabadon kérdezhet az előadások anyagából 



_fontos: elméleti tárgy lévén elméleti megközelítést várunk! 

_az absztrakt 
témája: az előadások tematikájához kötődő 15 tétel egyikének szöveges-rajzos feldolgozása, a tételek az utolsó előadáson válnak  
ismertté
tartalma: a választott téma tömör, vázlatos, tézis-szerű megfogalmazása az alábbi szerkezetben

_motiváció: miért éppen ezt a témát választotta?
_fő mondandó: ha részletesen ki kellene dolgoznia a témát, mi lenne a 3-6 legfontosabb tétel?
_módszertan: milyen eszközöket, módszereket használna a kidolgozás során?
_eredmény: hogyan hasznosulhatna a téma?  

terjedelme: egy db. a/4 oldal 
műfaja: szöveg és rajz/fotó együttesen, utóbbi kizárólag az előadásokon bemutatott kortárs épületek köréből

_értékelés
írott anyag: állítások, szövegszerkezet, fogalmazásmód és tipográfia  40% 
szóbeli ismertetés: fogalmazás, párbeszédkészség, érvelés 40% 
vizsgáztatói kérdésre adott válasz 20%

_párbeszéd-gyakorlat
_ez egy képességfejlesztő feladatsor, célja a párbeszédkészség, a gyors reakcióképesség és az önkifejezés gyakorlása
_az első tíz előadás végén az előadó megnevez egy mottót (egy szót), ami az előadás kulcs-szava is lehetne
_a tízből legalább öt beadása kötelező
_a feltett kérdésre egy darab a/5 terjedelmű szöveges-rajzos-modell választ várunk
_minden beadott válasz 1 pontot ér 
_aki ezen a módon a lehetséges max. 10 pontot összegyűjti, az absztraktjának (tehát vizsgájának) témáját a megadott 15 tételen túl  
szabadon megválaszthatja

_osztályozás az összegyűjtött pontok alapján: 
0-60 elégtelen
60-70 elégséges
70-80 közepes
80-90 jó
90-100 jeles 

Balázs Mihály
2019. július-szeptember


