
 

 

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR 

TANTÁRGYI ADATLAP 
 

I. Tantárgyleírás 

I. ALAPADATOK 

I.1. Tantárgy neve (magyarul, angolul) 

Tervezésmódszertan / Design Methodology 

I.2. Azonosító (tantárgykód) 

BMEEPKOA402 

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 

félévközi jegy 

I.6. Kreditszám  

2 

I.7. Tantárgyfelelős 

neve: Balázs Mihály DLA 

dr. habil. egyetemi tanár 

balazs.m@kozep.bme.hu 

beosztása: 

elérhetősége: 

I.8. Tantárgyat gondozó oktatási szervezeti egység 

Középülettervezési Tanszék 

I.9. A tantárgy weblapja: 

http://www.kozep.bme.hu/tervezesmodszertan/ 

I.10. A tantárgy oktatásának nyelve  

magyar / angol 

I.11. A tantárgy tantervi szerepe, ajánlott féléve 

Kötelező az alábbi képzéseken: 

1. 3N-M0 ● Építészmérnöki nappali osztatlan mesterképzés magyar nyelven ● 4. félév 

2. 3NAM0 ● Építészmérnöki nappali osztatlan mesterképzés angol nyelven ● 4. félév 

3. 3N-A0 és 3N-A1 ● Építészmérnöki nappali alapképzés magyar nyelven ● 4. félév 

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

I.12. Közvetlen előkövetelmények  

12.A. Erős előkövetelmény:  

 BMEEPKOA301 Középülettervezés 1. Public building Design 1. 

BMEEPLAA301 Lakóépülettervezés 2. Residential Building Design 2. 

12.B. Gyenge előkövetelmény:- 



 

12.C. Párhuzamos előkövetelmény:- 

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

tantárgycsoportok bármelyikét):- 

I.13. A tantárgyleírás érvényessége 

Jóváhagyta az Építészmérnöki Kar Tanácsa, érvényesség kezdete 2017. szeptember 7. 

II.  CÉLKITŰZÉSEK ÉS TANULÁSI EREDMÉNYEK  

II.1. Célkitűzések 

A tantárgy a tervezés elméleti és gyakorlati megközelítéseivel foglalkozik. Külön hangsúlyt kap 

az építészet természeti és társadalmi környezethez való viszonyának kérdése, az építész etikai 

felelőssége. A tervezési feladatok elvégzéséhez szükséges írásos dokumentumok 

megfogalmazásához szükséges képességek fejlesztése. 

II.2. Tanulási eredmények 

A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák 

2.A. Tudás: A tárgy bemutatja a tervezési folyamat általános érvényű lépéseit, az egyes 

tervfázisok célját követelményeit, a megismerés és értékelés szempontrendszerét, az egyeztetési és 

döntési folyamatok szerepét és módszereit.  

2.B. Képesség: Fejleszti a  hallgató képességét abban, hogy az építészeti tervezés során komplex 

módon kezelni tudja az esztétikai, funkcionális, megrendelői, műszaki, gazdasági valamint a 

társadalmi és rendeleti elvárásokat, képes legyen a követelményeket kielégítő építészeti tervek 

elkészítésére. Intuíció és módszeresség. 

2.C. Attitűd Felhívja a figyelmet az építészeti tervezés és az építési folyamatok során keletkező 

problémák felismerésének, a különböző szempontok közötti összefüggések átlátásának, 

rangsorolásának jelentőségére, rámutat a különböző lehetőségek közötti döntéshozatal 

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

műveltségének a környezettel, emberi problémákkal, helyzetekkel szembeni érzékenység 

folyamatos fejlesztésére. 

2.D. Önállóság és felelősség: Rámutat az építészet közösségi szerepének jelentőségére, a 

rendszerszemléletű, folyamatorientált, komplex megközelítés nélkülözhetetlen mivoltára. 

Elkötelezettség és igény a minőségi alkotó munkára. 

II.3. Oktatási módszertan 

Az előadás-sorozat két részből áll. A tematikusan egymásra épülő első hat előadás kulcs-szavai: 

helykeresés, elmélkedés, kérdésfeltevés, megismerés, megoldás, megnyilatkozás. Az elméleti 

megközelítés mellett gazdag képanyaggal jelenik meg a kortárs építészet, azon belül különféle 

irányzatok a high-tech építészettől a szolidáris építészetig. Az első rész záróelőadása az építészeti 

kommunikáció lehetőségeit, a rajz és terv összefüggéseit vizsgálja. A második rész meghívott 

építészek előadásain keresztül bepillantást enged a személyes tervezési módszerek világába. 

II.4. Tanulástámogató anyagok 

4.A. Szakirodalom 

Kortárs hazai és külföldi folyóiratok: El Croquis, Detail, Magyar Építőművészet 

4.B. Jegyzetek 

 Tervezésmódszertan előadások szöveg-kivonata 

4.C. Letölthető anyagok  

az előadások minden kurzus során frissített teljes szöveges és képi anyaga 

http://www.kozep.bme.hu/tervezesmodszertan/ 

 

  

http://www.kozep.bme.hu/tervezesmodszertan/


 

III: TANTÁRGY TEMATIKA 

 

TEMATIKA - ÜTEMTERV 

1 előadás 
A tervezés elvi alapjai + a helyszíni elemzés szempontjai 

Balázs Mihály 

2 előadás 
A tervezes gyakorlati menete, kérdésfeltevés + a funkcióelemzés 

szempontjai, Balázs Mihály 

3 előadás 
A tervezes gyakorlati menete, megismerés + a személyes építészeti 

program, Balázs Mihály 

4 előadás 
A tervezes gyakorlati menete megoldás + koncepcióterv készítésének 

szempontjai, Balázs Mihály 

5 előadás 
Az építészeti rajz + az építészeti eszköztár (szöveg, rajz, modell) 

Török Dávid 

6 előadás 
Rész és egész viszonya + léptékváltások, fókusz egy részletre 

Vendégelőadó: Falvai Balázs építész 

7 vázlattervi hét  

8 előadás 
Tervfázisok + vázlatterv készítésének szempontjai 

Balázs Mihály 

9 előadás 
Az építészeti verseny + a terv szakmai prezentációja 

Vendégelőadó: Lévai Tamás építész 

10 
előadás Építészet és kommunikáció + a terv társadalmi prezentációja 

meghívott vendég: Somogyi Krisztina, vizuális intelligencia kutató 

11 
előadás A szintézis fogalma + a terv 

Balázs Mihály 

12 
előadás Vizuális kommunikáció + a terv dokumentálása, publikáció 

Vendégelőadó: Somogyi Krisztina vizuális intelligencia kutató 

 



 

III. Tantárgy Követelmények  

IV. A TANULMÁNYI TELJESÍTMÉNY ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE 

IV.1. Általános szabályok  

A szorgalmi időszakban: részvétel a TVSZ. szerint kötelező 

IV.2. Teljesítményértékelési módszerek 

 

A félév elismerésének feltételei:  

_az előadásokon való részvétel a TVSZ 113. § (1)a pontja szerint kötelező 

_a félévközi jegy megszerzésének módja a TVSZ 18.§ (2)a pontja szerint történik 

_a jegy teljes egészében a hallgató önálló, otthoni feladatként elkészített tanulmány alapján kerül 

megállapításra. 

IV.3. Teljesítményértékelések részaránya a minősítésben 

A tanulmányra 1-5-ig osztályzatot adunk. A tantárgy sikeres teljesítéséhez az egyik teljesítmény 

értékelésére 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 

Határidő és pót határidő megállapítása a tematika-ütemtervben 

IV.6. A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka  

tevékenység óra / félév 

részvétel a kontakt tanórákon 24 

felkészülés a teljesítményértékelésekre - 

rajzfeladatok elkészítése - 

tanulmány elkészítése 36 

összesen: ∑60 

IV.7. Jóváhagyás és érvényesség 

Jóváhagyta az Építészmérnöki Kar Tanácsa, érvényesség kezdete 2017. szeptember 7. 

 


