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A tárgy rövid leírása 

A tárgy keretében az építészeti térhasználat és téralakítás "belsőépítésszeti" kérdés körének 

feltárását a hallgatók órai aktivitásával, egy-egy a hallgatók saját tervéhez köthetően végeznénk. 

Ez a téralkotás két alapaspektusa mentén: "funkció" és "hangulat" történne. Az első kör: mire 

használjuk, mi történik benne, mi kell hozzá, hogy a történések a benne résztvevők számára 

optimálisak legyenek. A második:  "stiláris" hatásbeli, "dramaturgiai" megvalósíthatóságnak 

eszközeit járja körül. 

Az órák jelentős része egy rövidebb előadásból és egy gyors az oktatók és hallgatók közös 

csoportjainak dokumentált értelmezési akciójából állna /nevezzük ezt workshopnak/. A félév végén a 

dokumentált anyagot közösen értékelnénk és kiállítanánk. 

Tematika, időrend 

 időpont előadás, épületlátogatás sorszáma, témája, előadó 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

1. 2019-09-12 sportnap 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

2. 2019-09-19 bevezető előadás /gyakorlati tudnivalók, a félév szereplőinek   

 bemutatása, az egyes lehetséges témák, feladatok megbeszélése 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

3. 2019-09-26 előadás: tér használati típusai - workshop: egy belső tér    

 programja - funkció 1 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

4. 2019-10-03 előadás:tárgyak világa /meghívott előadó/ workshop: egy belső tér   

 tárgyi összessége - és a tér léptéke - funkció 2 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

5. 2019-10-10 /épületlátogatás/ 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-6. 2019-10-17

 előadás: idő "funkció" 3 – workshop - leadás 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

7. 2019-10-24  vázlattervi hét 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-8. 2019-10-31

 az 1. rész értékelése, a 2. rész indítása 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

9. 2019-11-07 épületlátogatás/szervezés alatt/ 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

10. 2019-11-14 előadás és workshop "hangulat" 1 egyediség 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

11. 2019-11-21 előadás és workshop "hangulat" 2 anyag 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

12. 2019-11-28 előadás és workshop "hangulat" 3 fény 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

13. 2019-12-05 2. prezentáció, értékelés, kiállítás 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 



14. 2019-12-09-13 feldolgozási hét          

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 2020-01-10-17 2019-1-22. vizsga időszak 

 

Tantárgykövetelmények 

 

1. Az előadások 70 %-án való részvétel kötelező, a TVSZ 105§ szerint. 

2. A tantárgy teljesítésének további feltétele a sikeres vizsga, mely hangsúlyozottan 

nem visszakérdező jellegű, 

hanem az előadások témaköreihez köthető ismeretek önálló alkalmazására való képességet méri, 

kreatív tervezési/elemzési feladat keretein belül. TVSZ 115.§ (2) b) írásbeli 

teljesítményértékelés. A vizsga két részből áll: 

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 teljesítendő. 

4. A TVSZ 115. § (2) d) pontja alapján a vizsga évközi tanulmányi teljesítmény-

értékelésen elért eredmények teljes beszámításából is állhat. 

A 3. pont szerinti vizsgaforma egy előre meghatározott félévközi teljesítmény 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 DLA, tárgyfelelős 

Érd, 2019. 08. 20. 

 

 


