
 
 
 

LENYOMATOK 
DOKTORI MŰHELY – TANSZÉKI KUTATÁS 
Kiírás, tematika, ütemterv, irodalomjegyzék 
2023. tavasz 
 
Tárgykód: BMEEPKO08A1 
Helyszín: BME K299, illetve előre egyeztetett külső helyszínek 
Időpont: szerdánként 17.15-től (tömbösített alkalmak) 
A tárgy kimérete: heti 2 óra előadás, tömbösítve (ld. ütemterv szt.) 
Kreditpont értéke: 2 
Követelmény: megajánlott jegy 
 
A Középülettervezési Tanszék doktoranduszai által 2021 tavaszán indított 
Doktori Műhely című tárgy tematikáját minden évben a tanszék dokturanduszai határozzák 
meg. 
 
2023 tavaszán a doktori műhelyben – a tavalyi évhez hasonlóan – az Őrségi nyári egyetem 
és a Bakonyi nyári egyetem alkotói módszereit alkalmazzuk. A nyári táborokban az 
épületbejárások, kirándulások, előadások impresszióit többféle vizuális és taktilis eszközzel 
rögzítettük, kisebb csapatokban együtt gondolkozva, majd a záróestén egy pop-up kiállítás 
keretében mutattuk meg egymásnak. 
 
Tárgyleírás 
 
Az óra keretében budapesti épületbejárásokhoz, városi sétákhoz kapcsolódó, azokat 
értelmező, vagy belőlünk inspirálódó lenyomatokat, alkotásokat hozunk létre órai 
workshopok keretében, különböző műfajokban. A bejárások vagy városi séták a doktori 
kutatások témáira épülnek. A tanszék doktoranduszai fognak körbevezetni a távolkeleti 
negyedben, az egykori Ganz-MÁVAG gyártelepen (Major Zoltán), a máriaremetei közpark 
újonnan átadásra kerülő pavilonjánál (Rose Balázs), és a Csepeli lakótelepen illetve a 
Királyerdei Művelődési Házban (Dombrovszky Zsófia).  
 
A tárgy célja, hogy a bejárások során megismert helyszínekre, épületekre, helyzetekre 
alkotói reakciók szülessenek. Tehát valós helyszínekből inspirálódva, az óra sajátosságaihoz 
alkalmazkodva gyors, intuitív válaszokat adunk. A szerzett benyomásokat a rákövetkező 
héten alkotói alkalmak keretében bontunk ki, az alkalmazott technikák linómetszés, rajz, 
fénykép, kollázs... stb.  
 
Az órákat tömbösítve tartjuk. A félév teljesítése a bejárásokat követő alkotói alkalmakon 
születő munkák dokumentálásával történik. 
 

         
 
2023. február 
 
 
Fülöp Csenge, 
Ostoróczky Nóra, 
Sámson Kinga 
és a tanszék többi doktorandusza 
 
Szabó Levente DLA 
egyetemi tanár 



 
 
 

Tematika 
 
 

DÁTUM PROGRAM HELYSZÍN AZ ÓRA MENETE 

2023.03.01. bevezető alkalom 
  

tanszék 
K299 
 

Bevezető alkalom, félév menete. 
 

2023.03.08. séta 1 
 

külső helyszín 
/Csepel/ 
 

Dombrovszky Zsófia sétája. 
Csepel, Királyerdő. 
/tömbösített óra/ 
 

2023.03.15. - 
 

 nincs óra 
 

2023.03.22. alkotás 1 
 

tanszék 
K299 
 

Az előző sétához kapcsolódó alkotói alkalom. 
/tömbösített óra/ 

2023.03.29. séta 2 külső helyszín 
/Kőbánya/ 

Major Zoltán sétája. 
Transzkulturális építészet, kultúrák 
együttélésének építészeti lenyomatai. 
/tömbösített óra/ 
 

2023.04.05. alkotás 2 
 

tanszék 
K299 
 

Az előző heti sétához kapcsolódó alkotói alkalom. 
/tömbösített óra/ 

2023.04.12. - 
 

- vázlattervi hét /tavaszi szünet 
 

2023.04.19. - 
 

- nincs óra 
 

2023.04.26. - - nincs óra 
 

2023.05.03. séta 3 
 

külső helyszín 
/Máriaremete/ 
 

Rose Balázs sétája. 
Közösségi park pavilon, Máriaremete. 
/tömbösített óra/ 
 

2023.05.10. alkotás 3 
 

tanszék 
K299 
 

Az előző heti sétához kapcsolódó alkotói alkalom, 
záró alkalom, reflexiók. 
/tömbösített óra/ 

2023.05.17. - 
 

- nincs óra 
 
 

2023.05.24. - - nincs óra 

2023.05.31. - - feldolgozási hét 
 

 


