
 

 

 
Tervezésmódszertan BMEEPKOA402 előadás tematika és ütemterv 

 
2021. tavaszi szemeszter 
BME Építészmérnöki Kar Középülettervezési Tanszék 
 
A tárgy előadója: Balázs Mihály DLA építész, egyetemi tanár 
A tárgy jellege: kötelező  
A tárgy órarendi kimérete: heti 2 óra előadás 
Tárgyfelvétel: az előtanulmányi rend előírásai szerint  
Az órák időpontja: csütörtök 10:15 - 12:00 óra között  
Az előadások helye: online TEAMS, ami a járványügyi intézkedések függvényében változhat 
Kari Órarend szerinti követelmény formája: TVSZ 113. § szerinti félévközi érdemjegy 
 
Előadások rendje 
 nap (csüt.) 10:15-11:00 11:00-11.45 

1 02.11. Projekt form / tervezés / építészet Péterffy Miklós építész / Péterffy + Dőry Architects 

2 02.18. Topológia / hely / térfoglalás Köllő Miklós építész / Larix Stúdió 

3 02.25. Tipológia / tér / térhasználat Csutorás László építész / Csutoras and Liando 

4 03.04. Serena Di Giuliano / hallgatói pályázati kiírás ismertetése* Serena Di Giuliano építész / SANAA /// angol nyelven 

5 03.11. Tektonika / rész-egész viszonya / koherens struktúra Török Dávid, Falvai Balázs építészek / DMB Műterem 

6 03.18. Innováció / hagyomány / újszerűség Somlai-Fischer Ádám építész / PREZI 

7 03.25 Vázlattervi hét  

8 04.01. Tavaszi szünet  

9 04.08. Az építészeti rajz / szöveg / vonal / modell / film Pelle Zita építész / STUDIO BMPZ 
10 04.15. Szövés / szabályosság / személyesség Benczur Emese képzőművész 
11 04.22. Prezentáció / beszéd-párbeszéd / kép / térköz Somogyi Krisztina építészetkritikus, vizuáliskörnyezet-kutató 

12 04.29 Közösség és építészet Borsos Melinda, D. Tijana építészek / MICROarchitects 

13 05.06. Serena Di Giuliano / beadott pályázatok kiértékelése* Serena Di Giuliano építész / SANAA /// angol nyelven 

14 05.13  Feldolgozási hét  
*Serena előadásai és a hallgatói pályázat beadása angol nyelven történik 
 
Tantárgyi követelmények 
 
A félévközi érdemjegy megszerzése két módon lehetséges, szabad választás alapján: 
 
1_Serena Di Giuliano által kiírt hallgatói pályázat benyújtásával  
Egyénileg vagy max. három fős csoportban teljesíthető feladat  
Téma ismertetése: 03.04. az előadás keretében 
Benyújtandó tartalom közzététele: 03.04. az előadás keretében 
Beadás: 04.22. 
Eredményhirdetés és kiértékelés: 05.06. az előadás keretében 
 
vagy 
 
2_Tanulmány benyújtásával  
Egyénileg teljesíthető feladat 
Téma: A rajz metamorfózisa 

Hogyan lesz a belső vízióból mások számára is látható rajzolat? Rajz alatt itt a szöveg, vonal, modell és film egyaránt értendő, érthető. A 
rajz pontosításának folyamatát kérem bemutatni, azokat a fázisokat, amelyek az építészeti gondolat kifejezésének belső átváltozásait 
jellemzik a tervezési időszakban.  
A tanulmány lehetőség szerint kötődjön a párhuzamosan készülő budaörsi közép-2- tervhez! 

Benyújtandó tartalom:  
A tanulmány, benne 5-10 saját rajz (ábra) és 15-20 ezer karakter terjedelmű leírás (pdf formátum). 
A feladat teljesíthető egy min.3, max.5. perc idejű videóval is, ebben az esetben a szöveg terjedelme értelemszerűen rövidebb, de nem 
nélkülözhető, feliratozás formájában meg kell jelenjen.  

Beadás: 04.29. (póthatáridő: 05.06.)  
 
Benyújtás formája: mindkét feladatnál a TEAMS felület tantárgyi mappájába való feltöltés, a munkarészeket nyomtatásban nem kell beadni. 

_fájl elnevezése (kötelezően, ékezetek nélkül!): vezeteknev_keresztnev_tmt2021 
_feltüntetendő adatok: a pályázat ill. a tanulmány címe, név, neptunkód, e-mail cím és dátum 



 

 

 
Értékelési szempontok, az érdemjegy meghatározásának módja 

 _A pályázati tervet, a tanulmányt vagy videót, mint önálló szellemi alkotást értékeljük. Az értékelés során a tartalmi megfelelést, az 
érthetőséget és a vizuális megjelenést kiemelten vizsgáljuk. Munkájáról minden hallgató rövid értékelést kap.    
 

Budapest, 2021. január 
 
Balázs Mihály  


