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Veszprém Európa Kulturális Fővárosa lesz 2023-ban. Ez lehetőséget teremt a 
városnak és az azt körülvevő régiónak a múlt értékeinek felmutatására és a jövő 
lehetőségeinek innovatív előkészítésére. A beruházások nagy része a tervezett 
programokhoz kapcsolódik, de ettől sokkal jelentősebb az a szerep, amit ezen 
fejlesztések a fesztivált követően, a jövőben fognak betölteni: hosszú időre 
fogják meghatározni a város arculatát, fenntarthatóságuk kiemelt szempont.
A fejlesztések volumene lehetőséget teremt a város identitásának 
megerősítésére, de akár újra definiálására is. Ebben kulcsszerepet 
játszanak a középületek, reprezentativitásuk, kultúrahordozó szerepük 
okán. Az EKF programjából négy középületet emeltünk ki, melyek helyszíne 
városszerkezeti szempontból jelentős, és olyan meghatározó helyi közösségekhez 
kapcsolódnak, melyek jelentősen befolyásolják Veszprém kulturális életét.

1. Kolostorok és Kertek Látogatóközpont. Az autóbuszpályaudvartól induló és a Séd 
patak völgyében kanyargó festői szépségű sétaút első állomásaként működő épület 
feladata, hogy a túrára felfűzött látnivalókat egy kiállítás keretében bemutassa. 
Helyszíne az egykori Csomay strand területe. 

2. Auer Zenei Központ. Auer Lipót zenetudós, hegedűművész helyi védelem alatt álló 
szülőházában múzeumot, a mellette lévő három beépítetlen telken pedig zenei központot 
kell tervezni, mely próba- oktató- és előadótermet foglal magába. Helyszíne a Szabadság 
tér közelében lévő Buhim és a Thököly utcák kereszteződésében található. 

3. Táncközpont. Több táncegyüttes hosszú idő óta állandó székhely és próbalehetőség 
nélkül működik a városban. A táncközpont ezt az ernyőfunkciót töltené be 
próbatermekkel és egy nagyobb multifunkciós előadóteremmel. Helyszíne a Vas Gereben 
utcában található két beépítetlen telek egyike. 

4. Kabóca Bábszínház. A 2001 óta a városban működő társulat 
számára kell egy professzionális bábszínházat létrehozni a Vas 
Gereben utcában található két beépítetlen telek egyikén.
  
Auer Lipótról a wikipédián
Az Auer Fesztivál honlapja
Csakis felfelé – Fejlesztések indulnak a veszprémi várban (az Építészfórum cikke)

A félév során meghívott vendégünk lesz Lamos Péter, aki az EKF építészeti projektjeit 
kordinálja, Márkusné Vörös Hajnalka, levéltáros, történész, aki a város történetéről 
tart előadást és Szőke Kavinszky András a bábszínház vezetője, akik az EKF pályázat 
előkészítésében vettek részt. A komplex tervezéshez kapcsolódóan látogatásokat, 
bejárásokat is szervezünk elkészült és építés alatt lévő veszprémi épületekbe.
foglalkozott. 2018-ban a zsámbéki templomrommal, 2019-ben a Lechner Ödön által 
tervezett volt Postatakarékpénztár kupolacsarnokával foglalkozott a tanszék 
által gondozott két TDK-szekció, rektori és kari különdíjakkal és sikeres OMDK-
eredményekkel. De ez a téma kapott központi helyet a tanszék oktatói és hallgatói 
által 2019 nyarán készített Velencei Biennálé kurátori pályázatában is.

Balázs Mihály DLA egyetemi tanár
Bartha András Márk egyetemi tanársegéd
Karácsony Tamás DLA egyetemi docens
Klobusovszki Péter DLA egyetemi docens
Schrammel Zoltán DLA egyetemi adjunktus (angol nyelven nemzetközi hallgatókkal együtt)
de egyedi megbeszélés alapján a tanszék bármely oktatója

Csomay Zsófia Ybl-díjas építész, címzetes egyetemi tanár (MOME Építészeti 
Intézet), aki veszprémi születésű, és ebben a félévben tanítványaival 
szintén helyi tervezési helyszíneken dolgoznak. Amennyiben lehetőség 
nyílik rá, közös tervértékelést tartunk a MOME hallgatóival.

A 2020 tavaszi Részletképzés és kompozíció c. tárgy az építészeti koncepciót 
erősen befolyásoló határterületekkel foglalkozik. Ilyen lehet a tárgyformálás 
– téralkotás által lefedett közös felület, de ugyanígy más művészeti ágak 
felől érkező üzenetek, tudások, tapasztalatok – vagy egyszerűen erős, 
személyes élmények, melyek alkalmasak a koncepcióba való beemelésre.
A Környezetépítés építészeti és tervezési vonatkozásai c. kötelezően választható 
tárgy témája, a 2019-es kurzushoz hasonlóan, 2020 tavaszán ismét a múzeumok kérdésköre 
lesz, ahol azt igyekszünk megvizsgálni többek közt, hogy a kortárs múzeumépületeknek 
milyen szerepe van egy hely vagy közösség identitásának megteremtésében.

Oktatóink tervezési praxisában számos megépült, a témához kötődő épület valósult 
meg, így – a teljesség igénye nélkül – a veszprémi Dubniczay-palota, a paksi 
Szeniczey-kúria, az esztergomi Mindszenty Tornacsarnok, a pécsi Dél-dunántúli 
Regionális Könyvtár és Tudásközpont vagy az építés alatt álló Érd-Parkvárosi 
Köznevelési Centrum. Kiemelkedő hallgatóink diplomamunkáikban is rendre megjelenik 
az innovatív középületek témája. A tanszéki doktori kutatások és a TDK-dolgozatok 
sok esetben kapcsolódnak a stúdió felvetéséhez, ezek közül Tánczos Tibor kortárs 
iskolaépítészettel foglalkozó dla disszertációját és Treszkai Anett a könyvtár 
szerepét a 21. század iskolájában bemutató TDK dolgozatát emeljük ki.

Hogyan képzeljük el a XXI. század előadótereit és múzeumait? 
Hogyan befolyásolja egy város életét egy jelentős kulturális 
fesztivál, annak befejezését követően? Hogyan válik a hely 
– épített és természetei összetevőivel – az identitás 
hordozójává? Képesek vagyunk-e ezt alakítani?

Tervezési helyszínek és programok

Segédanyagok

Külsős programok

A stúdió konzulensei

A stúdió meghívott konzulense

A stúdió témájához ajánlott, a tanszék 
által gondozott (kötelezően) választható 
tárgy

Tanszékhez kötődő előzmények

http://veszprembalaton2023.hu
http://www.veszpremvolgy.hu
https://www.google.hu/maps/place/V%C3%B6lgyik%C3%BAt+Park/@47.0971639,17.9112285,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipMyOBUynBQIGIsG8Y1_aDvte40r4WdyIr-K1kra!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMyOBUynBQIGIsG8Y1_aDvte40r4WdyIr-K1kra%3Dw203-h139-k-no!7i3782!8i2600!4m12!1m6!3m5!1s0x47699bf46e771a3f:0x1dbf6eacfb646064!2zVsO2bGd5aWvDunQgUGFyaw!8m2!3d47.0971639!4d17.9112285!3m4!1s0x47699bf46e771a3f:0x1dbf6eacfb646064!8m2!3d47.0971639!4d17.9112285
https://www.google.hu/maps/place/MCD+%C3%9Czletl%C3%A1nc+Kft./@47.0938141,17.9076292,3a,75y,70.72h,89.39t/data=!3m7!1e1!3m5!1sbhVae2jzcnWFgNZaxPEVnQ!2e0!6s%2F%2Fgeo1.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DbhVae2jzcnWFgNZaxPEVnQ%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dsearch.gws-prod.gps%26thumb%3D2%26w%3D86%26h%3D86%26yaw%3D78.87607%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!4m13!1m7!3m6!1s0x47699a67b216378d:0x58f64c077990b2e2!2sVeszpr%C3%A9m,+Buhim+u.,+8200!3b1!8m2!3d47.0948524!4d17.9076993!3m4!1s0x47699a6629ca3ff5:0xd4d9c245aca76d50!8m2!3d47.0938237!4d17.9077819
https://www.google.hu/maps/@47.0937586,17.9066434,3a,75y,253.96h,64.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1sdw60CsqvTixoPYsvURV0jQ!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.hu/maps/@47.0937586,17.9066434,3a,75y,253.96h,64.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1sdw60CsqvTixoPYsvURV0jQ!2e0!7i13312!8i6656
https://www.kabocababszinhaz.hu/hu
https://hu.wikipedia.org/wiki/Auer_Lipót
http://auerfesztival.hu/2019/index.php/hu/
http://epiteszforum.hu/csakis-felfele-fejlesztesek-indulnak-a-veszpremi-varban
http://www.kozep.bme.hu/tdk/
http://velenceibiennale.ludwigmuseum.hu/files/2020_palyazatok/07_SzabÛ_Levente/The_Archeology_of_Spaces.pdf
http://www.kozep.bme.hu/balazs-mihaly/
http://www.kozep.bme.hu/bartha-andras/
http://www.kozep.bme.hu/karacsony-tamas-2/
http://www.kozep.bme.hu/klobusovszki-peter-2/
http://www.kozep.bme.hu/schrammel-zoltan-2/
http://epiteszforum.hu/fogalmak/csomay-zsofia
http://www.kozep.bme.hu/wp-content/uploads/2019/03/kornyep-2019-tematika4.pdf
http://hazai.kozep.bme.hu/hu/dubniczay-palota-tegularium-veszprem/
http://hazai.kozep.bme.hu/hu/deak-haz-szeniczey-kuria-paks-muemleki-epuletegyuttes-felujitasa-es-bovitese-muzeumi-ter-kialakitasa/
http://hazai.kozep.bme.hu/hu/mindszenty-csarnok-esztergom/
http://hazai.kozep.bme.hu/hu/del-dunantuli-regionalis-konyvtar-es-tudaskozpont-pecs/
http://hazai.kozep.bme.hu/hu/del-dunantuli-regionalis-konyvtar-es-tudaskozpont-pecs/
http://dla.epitesz.bme.hu/appendfiles/1341-tanczos_t_e.pdf
http://dla.epitesz.bme.hu/appendfiles/1341-tanczos_t_e.pdf
http://tdk.bme.hu/EPK/DownloadPaper/A-konyvtar-szerepe-a-21-szazad-iskolajaban
http://tdk.bme.hu/EPK/DownloadPaper/A-konyvtar-szerepe-a-21-szazad-iskolajaban

