
 

 

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR 

TANTÁRGYI ADATLAP 
 

I. Tantárgyleírás 

I. ALAPADATOK 

I.1. Tantárgy neve (magyarul, angolul)  

Középülettervezés 1 ● Public Building Design 1 

I.2. Azonosító (tantárgykód) 

BMEEPKOA301 

I.3. A tantárgy jellege:  

kontakt órával rendelkező tanegység 

I.4. Kurzustípusok és óraszámok 

kurzustípus heti óraszám jelleg 

előadás (elmélet) 2 önálló kurzus 

gyakorlat - - 

laboratóriumi gyakorlat - - 

I.5. Tanulmányi teljesítményértékelés (minőségi értékelés) típusa 

vizsga 

I.6. Kreditszám  

2 

I.7. Tantárgyfelelős 

neve: Szabó Levente DLA 

egyetemi tanár 

szabo.l@kozep.bme.hu 

beosztása: 

elérhetősége: 

I.8. Tantárgyat gondozó oktatási szervezeti egység 

Középülettervezési Tanszék 

I.9. A tantárgy weblapja 

http://www.kozep.bme.hu/kozepulettervezes-1/ 

I.10. A tantárgy oktatásának nyelve  

magyar és angol 

I.11. A tantárgy tantervi szerepe, ajánlott féléve 

  

Kötelező az alábbi képzéseken: 

1. 3N-M0 ● Építészmérnöki nappali osztatlan mesterképzés magyar nyelven ● 3. félév 

2. 3NAM0 ● Építészmérnöki nappali osztatlan mesterképzés angol nyelven ● 3. félév 

3. 3N-A0 és 3N-A1 ● Építészmérnöki nappali alapképzés magyar nyelven ● 3. félév 

4. 3NAA0 és 3NAA1 ● Építészmérnöki nappali alapképzés angol nyelven ● 3. félév 

 

I.12. Közvetlen előkövetelmények  

A. Erős előkövetelmény:  

BMEEPLAA201 Lakóépület tervezés 1. Residential Building Design 1. 

BMEEPLAA202 Építészet alapjai, Basics of Architecture 

http://www.kozep.bme.hu/kozepulettervezes-1/


 

B. Gyenge előkövetelmény:- 

C. Párhuzamos előkövetelmény:- 

D. Kizáró feltétel (nem vehető fel a tantárgy, ha korábban teljesítette az alábbi tantárgyak vagy 

tantárgycsoportok bármelyikét):- 

a. A tantárgyleírás érvényessége 

Jóváhagyta az Építészmérnöki Kar Tanácsa, érvényesség kezdete 2020. május 13. 

II.  CÉLKITŰZÉSEK ÉS TANULÁSI EREDMÉNYEK  

II.1.  Célkitűzések 

 

Célkitűzések: Az építészetet, azon belül a középületek kiterjedt világát a kultúra szélesebb 

összefüggéseiből kiindulva vizsgáljuk. Az előadássorozat mindvégig két párhuzamos szálon fut. Az 

egyik szál a kulturális beágyazottság, a társadalmi, környezeti vonatkozások bemutatása, a másik a 

tervezés és az azzal kapcsolatos elméleti, gyakorlati szempontok bemutatása, sok kortárs példa 

felsorakoztatásával és elemzésével. Cél az emberek és az épületek, az épületek és a környezet közötti 

kapcsolatok, valamint annak a szükségszerűségnek a bemutatása, hogy az épületeket és a közöttük 

lévő teret az emberi igényekhez és mértékekhez kell igazítani.  

A tantárgy a közösségi építészetet emlékezet, fenntarthatóság és innováció fogalmi hármasán 

keresztül tárgyalja. 

II.2. Tanulási eredmények  

A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák 

A. Tudás: A tárgy bemutatja az ember, az épített- és a természeti környezet közötti 

kapcsolatokat és kölcsönhatásokat, megismerteti az épületek tervezésének elveit, lépéseit, a 

jellemző épületfajták funkcionális, társadalmi és jogszabályi követelményeit, az 

építészmérnöki szakma társadalmi kötelezettségeit. A tervezési feladatok elvégzéséhez 

szükséges írásos dokumentumok megfogalmazásához szükséges képességek fejlesztése, a 

tervezéshez szükséges vizsgálatok módszereinek megismertetése. 

B. Képesség: Képessé tesz az adott funkciókhoz, körülményekhez és igényekhez illeszkedő 

építészeti programalkotásra, követelményrendszer összeállítására, a tervezési folyamatot a 

koncepcióalkotástól a részlettervek szintjén keresztül a megvalósulásig való átlátására, a 

leginkább megfelelő megoldások, anyagok és elrendezések kiválasztására. Intuíció és 

módszeresség 

C. Attitűd A tárgy felhívja a figyelmet az esztétikai szempontokat és műszaki követelményeket 

egyaránt kielégítő, magas minőségű, harmonikus építészeti terv fontosságára, a problémák 

felismerésére és azok intuitív és az ismereteken alapuló megoldására. Felhívja a figyelmet az 

ökológiai szempontok jelentőségére, az építészet közösségi aspektusainak erősödő 

mivoltára. Nyitott az új információk befogadására, törekszik szakmai- és általános 

műveltségének a környezettel, emberi problémákkal, helyzetekkel szembeni érzékenység 

folyamatos fejlesztésére. 

D. Önállóság és felelősség: A személyes anyagi és erkölcsi felelősség, az épített környezet 

társadalmi hatásának jelentőségének tudatosítása kiemelt hangsúllyal szerepel a tárgy céljai 

között. Elkötelezettség és igény a minőségi alkotó munkára. 

II.3. Oktatási módszertan  

Az előadások tematikus blokkokba szerveződnek.  

Az első blokk alapvetéseket tárgyal. Fő témakörei az építészet mint forma / közösség és építészet 

/ az építészet fizikai környezete / természet, táj, város / az építészet szellemi környezete / kultúra 

és építészet. 

A második blokk a funkcionális program kérdéskörével foglalkozik, témakörei a terek és 

térrendszerek, a hasznosság, végül a középülettípusok.  



 

A harmadik blokk az építészeti eszköztárról szól. Fő témakörei a lépték / arány / ritmus, majd az 

anyag / szerkezet / tektonika, végül a kompozíció / forma. 

Az utolsó két előadás az építészeti program lehetséges elemeiről szól, érintve a tartósság és 

fenntarthatóság összefüggéseit, a történeti épületekhez való viszonyunkat, végül zárásként a 

szolidáris építészet témakörét. 

II.4. Tanulástámogató anyagok 

i. Szakirodalom  

 Cságoly Ferenc: Középülettervezés tankönyv 

 Cságoly Ferenc: Három könyv az építészetről  

ii. Jegyzetek  

 http://www.kozep.bme.hu/kozepulettervezes-1/ 

iii. Letölthető anyagok  

 tervezési segédlet 

iv. A félév elején kiadandó további irodalomjegyzék 

 

III. TANTÁRGY TEMATIKA 

 

TEMATIKA - ÜTEMTERV 

1 előadás Bevezető előadás 1. (a közösségi építészet természete) 

2 előadás Bevezető előadás 2. (Terek, térrendszerek és a rendeltetés általában 1.) 

3 előadás Bevezető előadás 3. (Terek, térrendszerek és a rendeltetés általában 2.) 

4 előadás A közösségi építészet és emlékezet kapcsolatrendszere 1. 

5 előadás A közösségi építészet és emlékezet kapcsolatrendszere 2. 

6 előadás Fenntartható közösségek építészeti vonatkozásai 1. 

7 vázlattervi hét - 

8 előadás Fenntartható közösségek építészeti vonatkozásai 2. 

9 előadás Innováció, kísérleti törekvések a közösségi építészetben 1. 

10 
előadás 

Innováció, kísérleti törekvések a közösségi építészetben 2. 

11 
előadás 

3 in 1: a közösségi építészet határterületei  

12 
előadás Összegzés, vizsgafelkészítés 

 



 

II. Tantárgy Követelmények 

IV. A TANULMÁNYI TELJESÍTMÉNY ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE 

IV.1. Általános szabályok  

a. A szorgalmi időszakban: részvétel a TVSZ. szerint kötelező 

b. A vizsgaidőszakban: előzetes írásban leadott, választott tétel kidolgozása, és annak, valamint egyéb, 

a kurzus során szóba került tananyag alapján megtartott szóbeli vizsga 

IV.2. Teljesítményértékelési módszerek 

A tantárgy teljesítésének feltétele a sikeres vizsga, mely az előadások témaköreihez köthető 

ismeretek önálló értelmezésére való képességet méri. A szóbeli vizsga időtartama maximum 15 perc 

hallgatónként. 

IV.3. Teljesítményértékelések részaránya a minősítésben 

A teljesítményértékelésre 1-5 osztályzatot adunk. A tantárgy sikeres teljesítéséhez legalább 

elégséges osztályzatot kell szerezni. 

IV.4. Érdemjegy megállapítás 

100 pontos rendszerben: 

0-50 pont között elégtelen 

50-60 pont között elégséges 

60-70 pont között közepes 

70-80 pont között jó 

80-100 pont között jeles 

IV.5. Javítás és pótlás  

A vizsga a TVSZ szerint egy vizsgaidőszakon belül ismételhető, illetve keresztfélévben vizsgakurzus 

IV.6. A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka  

tevékenység óra / félév 

részvétel a kontakt tanórákon 24 

felkészülés a teljesítményértékelésekre - 

rajzfeladatok elkészítése - 

vizsgafelkészülés 36 

összesen: ∑60 

IV.7. Jóváhagyás és érvényesség 

Jóváhagyta az Építészmérnöki Kar Tanácsa, érvényesség kezdete 2020. május 13. 

 


