
Belső terek építészete . 2021/22 1. félév 
tárgykódok: 
BMEEPKO0905 
a tárgy kimérete: heti 2 óra előadás 
kredit érték: 2 
követelmény: fél év végi vizsga 

Tárgyfelelős: Major György DLA egyetemi docens  

Meghívott előadók: 
Balázs Mihály DLA, Bartha András Márk DLAFejérdy Péter DLA, Karácsony Tamás 
DLA, Kemes Balázs DLA, Klobusovszki Péter DLA, Kronavetter Péter DLA, 
Schrammel Zoltán DLA,  Szabó Levente DLA, Vannay Miklós DLA, Szántay Zsófia, 
minusplus iroda, Ginko Architects/Oroszlány Miklós, Doorarchitecten/Török 
Bnece, Tervhivatal/Lakos Dániel, Mengyán András, Váradi Mátyás 

A tárgy keretében azt vizsgáljuk, 
miért építünk? Az építészeti tervek nyomán kialakuló üres tér célja valamely 
konkrét térhasználat lehetővé tétele, az ahhoz szükséges eszközök, tárgyak 
használhatóságát biztosítva, az ott folytatandó akciók, interakciók 
komfortjának megteremtése mellett. 

A tárgy temetiája két nagyobb kérdéskör köré szerveződik: 

a térhasználat és téralkotás, illetve a tárgyhasználat és tárgyalkotás. 

A jelen félév nagyobb részt koncentrálna a tárgyalakotásra és 
tárgyhasznűlatra, mottója: “a tárgynélkli világ?”, részben utalás Kazimir 
Malevics 1923-as tanulmányára, illetve a 20. századi modern művészet egyik 
kiinduló pontjának “A fehár alapon fekete négyzet” képig visszavezethető 
redukált forma és eszközhasználatra épülő építészeti és tárgyi világ 
érvényesség és hatásáát vizsgálja. Különös tekintettel a tárgyainjk eszközeink 
gyors avulásának a fenntarthatóság szempontjából. 

A félév tematikája két nagy egységből áll: 

- az első Fajó János /1937-2018/ festő saját múteremházának* belsőépítészeti 
felmérése dokumentálása, és ezzel párhuzamosan egy hallagatói ötletpályázatban 
a Fajó Alapítvány számára valló újraértelmezése.  

- a második a fenntarthatóság kérdéskörében a tárgyi világ szerepét vizsgálja a 
házaktól a használati tárgyakig, eszközökig. A meghívott előadók, ennek napi 
gyakorlatátban megvalósítható elméleti megküzelítéseit mutatják be. /a 
szuprematizmustól a “slow fashionig”, az műépítészettől a körforgásos 
építésig/ 

*Fajó János műtermháza egy zuglói lakóépület átépítése /ép.: 

A felmérés, dokumentálás és a pályázat csoportokban történő közös tevékenység. 
Az ebben való részvétel a félév elfogadása mellet mehajánlott jegyet is jelent. 



A szervezett közös programok és a határidők a következők: 

DÁTUM HELYSZÍN PROGRAM ELŐADÓ

szept. 9. K 344. 1. bevezető előadás /gyakorlati tudnivalók, a 
félév szereplőinek bemutatása, hallgatói pályázat 
meghirdetése

Major Gy. Szántay 
Zsófia

szept. 16. 
szept. 18.

Bp. XIV. 
Kövér 
Lajos u. 
50.

1. felmérés Váradi Mátyás, Major 
György 

szept. 23. 
szept. 25.

Bp. XIV. 
Kövér 
Lajos u. 
50.

2. felmérés Váradi Mátyás, Major 
György 

szept. 30. Helyszín 
v. K344.

2. előadás vagy épületlátogatás / GINKOARHITECTS Oroszlány Miklós

okt. 7. Helyszín 
v. K344.

3. előadás vagy épületlátogatás: nem befejezett 
tervezés / innovatív közösségi terek stúdió

minusplus iroda /
Alexa Zsolt, Rabb 
Donát, Schreck Ákos/

okt. 14. Teams, 
K344.

4. előadás / körforgáos építészet /DOORArchitecten 
/Hollandia

Török Bence, Major 
György

okt. 21. Vázlattervi hét

okt. 28. 5. előadás / tárgyalkotás és fenntarthatóság 1./
Tervhivatal

Lakos Déniel

nov. 4. K 344. 6. előadás / tárgyalkotás és fenntarthatóság 2. Közép tanszék oktatók

nov. 7. tárhelyre 
feltöltend
ő

Pályázat beadása elektronikus formában 24. óra

nov. 11. K. 210. 7. előadás / a geometrikus absztraktól az virtuális 
tér absztraktciójáig

Mengyán András

nov. 18. Tanszék Kiadványszerkesztés Major Gy.

nov. 25. Tanszék Kiadvényszerkesztés Major Gy. Váradi 
Mátyás

dec. 2. Bp. XIV. 
Kövér 
Lajos u. 
50.

10. előadás a félév összegzése, pályázati 
eredményhirdetés, kiállítás

Váradi Mátyás, Bíráló 
bizottság, Major Gy. 

dec. 
20-2o21. 
jan. 24.

Vizsgaidőszak



Tantárgykövetelmények 

Az előadások látogatását a járványügyi helyzetnek megfelelő utasítások szerint 
kell teljesíteni. 
- 
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: 
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. 
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. 
Az órai munka az alábbi pontozással konvertálódik megajánlott részjeggyé: 
17-20 pont 5, 13-16 pont 4, 12-10 pont 3 
A megajánlott jegyeken a vizsgán javítani lehet. 

A tárgy Teams felülete: 
https://teams.microsoft.com/_#/school/files/%C3%81ltal%C3%A1nos?
threadId=19%3A545df64122334721bc24025441a72948%40thread.tacv2&ctx=channel&cont
ext=General&rootfolder=%252Fsites%252FBE-
TE%252FMegosztott%2520dokumentumok%252FGeneral 

a meghívott előadók honlapjai: 
Ginko Archites: 
http://www.ginkgoarchitects.com 
Mengyán András: 
https://andrasmengyan.com 
minusplus iroda: 
http://www.minusplus.hu 

Tervhivatal/Lakos Dániel: 

http://www.planbureau.hu 

Doorarcitecten/Török Bence: 

https://doorarchitecten.nl/ 

2021. 08. 30. 

Major György DLA, tárgyfelelős 

http://www.ginkgoarchitects.com
http://www.planbureau.hu
https://doorarchitecten.nl/

