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hét előadás  

0. Regisztrációs hét  

1. Egylakásos lakóépületek kialakulása. A privát szféra történelmi változása.   

2. A lakóház és a telek. Fő, és melléképítmények. Tájolás, látványok, közlekedési 
és domborzati viszonyok. Szabályozási előírások. 
Gépkocsi tárolók, rekreációs melléképületek típusai, kialakítási módjai 

 

3. Egycsaládos lakóházak beépítési módjai: szabadon álló, oldalhatáron álló, 
ikerházak, sorházak, láncházak, átriumházak, városi zártsorú beépítéses 
házak. 

 

4. A lakóház helyiségeinek funkcionális kapcsolatai, s azok horizontális és 
vertikális szervezése. A helyiségek szokásos méretei.  
Az OTÉK ide vonatkozó előírásai 

 

5. A lakás bútorozása, s annak meghatározói: a lakás nagysága, életvitel, 
életkor, szociális helyzet. A stílus, mint a fentiek megjelenési formája. A fény 
és a szín szerepe a lakásban. 

 

6. A lakóterek lehatárolása. A határoló felületek épületszerkezeti és lélektani 
szerepe. Külső és belső térelhatárolások. 

 

7. Rajzhét Féléves tervezési feladatok készítésének a hete: féléves feladatokhoz 
kapcsolódó konzultációk előre meghirdetett időpontban, zárthelyik írásának a 
hete 

 

8. A családi házak működési feltételei: a fűtés, világítás, vízellátás, csatornázás, 
szellőztetés, klíma építészeti vonatkozásai 

 

9. Családi házak tömegalakítása, homlokzatkepése. A tájolás, a klimatikus 
viszonyok, a topográfiai adottságok, az utcakép (alkalmazkodás –elkülönülés) 
mint meghatározó elemek. 

 

10. Nemzeti, népi, tájegységi sajátosságok a 
családiház építésben. A déli és északi családi házak karaktere. 
Betekintés a japán építészetbe. 

 

11. Az egylakásos lakóház extrém esetei  
I. Villaépítészet, Hétvégi házak építészete 

12. Válogatás az utóbbi évtized külföldi családi házaiból  

13 Válogatás az utóbbi évtized magyar családi házaiból  

14. Rajzhét Féléves tervezési feladatok készítésének és javításának ideje: 
féléves feladatokhoz kapcsolódó konzultációk előre meghirdetett időpontban, 
zárthelyi és pótzárthelyik írásának a hete  
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 Az aláírás és vizsgára bocsátás feltételei: 

Az előadások látogatása. 

 számonkérési módok: 

írásásbeli vagy szóbeli vizsga 

 a teljesítmény értékelése: 

5 jegyű osztályzattal 
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