
 

Tantárgy neve:  Bevezetés az építészetbe 1. Kreditértéke: 10 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tanóra típusa: 2 óra előadás / 4 óra gyakorlat, összesen 72 óra az adott félévben 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):  

A számonkérés módja: évközi jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):  

A tantárgy tantervi helye: 1. félév 

Előkövetelmények: − 

Tantárgyleírás:  

A képzés első tantárgya, mely a hallgatókat közelebb hozza az építészethez, bemutatja az építészeti 
gondolkodás legfontosabb fogalmait. A tantárgy előadásai átfogó képet adnak a szakma alapvető 
alkotóelemeiről, az építészeti tervezés fontosabb aspektusairól. A kurzus röviden bemutatja az építészeti 
funkciókat, a tervezést, ábrázolást, és ezek rövid történeti áttekintését, valamint különböző korok 
legfontosabb alkotóit munkásságukkal, emblematikus épületeikkel. A félév során találkoznak a hallgatók 
azokkal a szakkifejezésekkel, melyek ismerete nélkülözhetetlen a szakmai diskurzushoz. 
A gyakorlati kurzus során a hallgatók megismerkednek az építészeti tervezéshez szükséges téri 
gondolkodással, koncepcióalkotással, a téri kompozíció alkotásának módszertanával. A 
tervezésmódszertan alapismereteinek elsajátítása a modellezés technikai készségének megszerzésével 
párhuzamosan történik. A kurzus során a hallgatók a módszertani tanulmányokon túl modellkészítéssel 
kapcsolatos technikai ismereteket is elsajátítanak. A kurzust több kis léptékű tervezési feladat tagolja, 
melyek mind technikai tudás, mind térlátás, mind koncepcionális gondolkodás terén egyre 
összetettebbek. A félév során kialakítandó hallgatói kompetenciák a térlátás, terekről történő 
gondolkodás, a koncepcióalkotás, alapvető építészeti formálásbeli, kompozíciós készségek, valamint a 
modellkészítés technikai készségének megszerzése. 

Irodalom 

Kötelező irodalom: 

- Kenneth Frampton: A modern építészet kritikai története, Terc, Budapest 2009, ISBN: 9789639535695 

- Cságoly Ferenc: Három könyv az építészetről / I. A szépség, II. A hasznosság, III. A tartósság, Akadémia 
Kiadó, Budapest 2014, ISBN: 9789630594301 

Ajánlott irodalom: 

- Moravánszky Ákos, M. Gyöngy Katalin: Monumentalitás - Kritikai antológia, Terc, Budapest 2006, 
ISBN: 9789639968547 

- Moravánszky Ákos, M. Gyöngy Katalin: A tér - Kritikai antológia, Terc, Budapest 2007, ISBN: 
9789639535596 

- Moravánszky Ákos, M. Gyöngy Katalin: A stílus - Kritikai antológia, Terc, Budapest 2009, ISBN: 
9789639535930 

- Megan Werner: Model Making, Princeton Architectural Press, China 2011 
Építészeti folyóiratok: El Croquis, Architectural Review, J+A, A10, 2G, Detail 

Előírt szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

a) tudása 

- Rálátása van az építészethez kapcsolódó humán tudományokra, az építészetre ható társadalmi 
folyamatokra. 

- Ismeri az építészet történet fontosabb korszakait, alkotásait, a kortárs építészet és társművészetek 
megjelenési formáit, rálátása van a települések fejlődésének történetére. 



- Ismeri az építészeti ábrázolás és a műszaki dokumentációk fajtáit, a korszerű számítógépes 
tervkészítést és dokumentálást. 

- Érti az ember, az épített és a természeti környezet közötti alapvető kapcsolatokat és 
kölcsönhatásokat, ismeri az épületek tervezésének alapelveit, lépéseit. 

b) képességei 
- 

 

Tantárgy felelőse: Boros Miklós János DLA 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):  

Zombor Gábor DLA, Major Zoltán, Müllner Péter, Tarcsi László, Vági János DLA, Zsíros Renáta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tantárgy neve: Bevezetés az építészetbe 1. Tantárgy kódja: MK3BEV1E10EX17 

Kredit: 10 Követelmény: évközi jegy Tanszék:  

Építészmérnöki Tanszék 
Óraszám: 2 + 4 Előkövetelmény: − 

Tantárgyfelelős: Boros Miklós János DLA Tantárgy oktatói:  

Zombor Gábor DLA, Major Zoltán, Müllner Péter, 
Tarcsi László, Vági János DLA, Zsíros Renáta 

HÉT ELŐADÁS GYAKORLAT 

1.  
Az építészet, az építész 1. feladat ismertetése - tömörség 

2.  
Hely és tér csoportos konzultáció 

3.  
Külső, belső és átmeneti terek 1. feladat bemutatása - közös kiértékelés 

2. feladat ismertetése - áttörtség 

4.  
Téralkotás, tömegformálás csoportos konzultáció 

5.  
Az építészet virtuális elemei egyéni konzultáció 

6.  
Az építészet fizikai elemei, anyag és forma 2. feladat bemutatása - közös kiértékelés 

3. feladat ismertetése - ritmus 

7.  
rajzhét 

8.  
Az építészeti funkciók történelmi változása csoportos konzultáció 

9.  
Építészeti tervezés, ábrázolás, megjelenítés egyéni konzultáció 

10.  
Az építészet társterületei 3. feladat bemutatása - közös kiértékelés 

4. feladat ismertetése - struktúra 

11.  
Az épületek együttese, a települések csoportos konzultáció 

12.  
Építészek, akiket ismerni kell I. műtermi gyakorlat 

13.  
Építészek, akiket ismerni kell II. egyéni konzultáció 

14.  Második rajzhét 

KÖVETELMÉNYEK 

Az aláírás feltétele: 

Részvétel az órák legalább 90%-án 

Teljesítményértékelés, az érdemjegy megszerzésének feltétele: 

beadott munkarészek osztályzatainak átlaga 

 

 


