
Tervezésmódszertan BMEEPKOA402 előadás tematika és ütemterv

2022. tavaszi szemeszter 
BME Építészmérnöki Kar Középülettervezési Tanszék

A targy eloadoja: Balazs Mihaly DLA építész, egyetemi tanar
A targy jellege: kotelezo 
A targy orarendi kimérete: heti 2 ora eloadas
Targyfelvétel: az elotanulmanyi rend eloírasai szerint 
Az orak idopontja: csütortok 10:15 - 12:00 ora kozott 
Az eloadasok helye: jelenléti, ami a jarvanyügyi intézkedések függvényében valtozhat
Kari Orarend szerinti kovetelmény formaja: TVSZ 113. § szerinti félévkozi érdemjegy

Eloadasok rendje

nap (csüt.) 10:15-11:00 11:00-11.45

1 02.17. "Project form" / építészet / tervezés Gyürki-Kiss Pal

2 02.24. Topologia / hely / megismerés Kovacs Zsofia 

3 03.03. Tipologia / tér / archetípus Torok David, Falvai Balazs

4 03.10. Tektonika-1 / alkotoi megkozelítés, a szovés analogiaja Hamori Péter

5 03.17. Tektonika-2 / szabalyossag, egyediség, érdekek Gyokér Andras

6 03.24. Az építészeti rajz Pelle Zita

03.31. Vazlattervi hét

7 04.07. Harmonia Kronavetter Péter

04.14. Tavaszi szünet

8 04.21. Serena Di Giuliano eloadasa* Ritter Daniel 

9 04.28. Tervezés és térhasznalat Schreck Ákos

10 05.05. Prezentacio Somogyi Krisztina 

11 05.12. Szintézis Somlai-Fischer Ádam

14 feldolgozasi hét

*Serena Di Giuliano /SAANA/ eloadasa angol nyelven

Tantárgyi követelmények

A targy keretén belül egy hallgatoi tervpalyazatot írunk ki, mely helyszín tekintetében kotodik a kozép-2. targyhoz, de egyértelműen a 
tervezésmodszertan targy kotelezo eleme. A részvétel a targy elismerésének feltétele. 
A palyazaton egyénileg vagy legfeljebb harom-fos csoportban lehet részt venni, csoport esetén feltétel, hogy a paros ugyanazon kozép-2. 
tankorbol alljon ossze. A tankorokben konzultacios lehetoséget biztosítunk a konzulensekkel. 
Témak: Szentendre, pavilon tervezése. A témak kozül egyet szabadon lehet valasztani és azt megtervezni.

Castrum-rom védoteto
Piac teto a Bükkos-patak melletti piacra
Olvasopavilon a Hamvas Béla konyvtar kornyezetében
Szabadtéri színpad és informacios pont a Lazar car téren

Részletes program és kovetelmények ismertetése: 2022.02.17-én az elso eloadas keretében

Beadasi/feltoltési hatarido: 2022.04.15. péntek éjfél
Digitalis formaban: digitalis, a TEAMS felület tantargyi mappajaba valo feltoltés, tervlapok egybefűzve 
_fajl elnevezése (kotelezoen, ékezetek nélkül!): vezeteknev_keresztnev_tmt2021
_a terv elso oldalan feltüntetendo adatok: a terv címe, név, neptunkod, e-mail cím és datum
Nyomtatott tervlapok és makett: a kozép-2. targy leírasaban szereplo modon kell beadni

Eredményhirdetés és kiértékelés: a kozép-2. targy keretében és ütemterve szerint: aprilis 25.
Rangsorolas: a meghívott eloadokbol, egy helyi építészbol és a két targyfelelosbol allo zsűri

Balazs Mihaly 
Budapest, 2022. januar


