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Rövid leírás:      

 

Az építészettel kapcsolatban két ponton jut szerephez a formatervezés. Az első, eredendően az 

építészeti elemek tervezésekor, amikor a funkciót szolgáló építőelemeknek, a tereket határoló 

szerkezeteknek adunk formát, másodlagosan, pedig amikor az építmények és a használó ember 

közötti teret kitöltő, használathoz kellő eszközök megtervezése a feladat. A tantárgy célja rávezetni a 

hallgatót a másodlagosnak nevezett feladat megoldásának módjára, a hely jelentőségének 

felismerésére, a kapcsolódások szükségességére, a strukturális szemlélet gyakorlására. 

A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat a modern tárgyalkotással, a mai kor emberét kiszolgáló 

termékek tervezésével, e tárgyak formavilágának illetve anyaghasználatának változásával az elmúlt 

50 évben. A szemeszterben tartott előadások során a hallgatók megismerkedhetnek a mai 

formatervezői irányzatokkal, stílusokkal és alkotókkal.  

 
 

Általános  

követelmények:      

 

Foglalkozásokon való részvétel: 

Gyakorlatokon: kötelező (Max. 2 igazolt hiányzás) a jelenlét – a tematikában meghatározott 

készültségi fokkal. Nem megfelelő órai munkavégzés vagy felkészületlenség egyenlő a hiányzással, 

ami hatással lehet a féléves munka értékelésére is.  
 

Beadandó feladatok teljesítése: 

A tematikában pontosan meghatározott teljesítések. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

Követelmények a szorgalmi időszakban: 

 

A féléves tervezés során a hallgatók a”Bútorozd be a városodat!” formatervezési ötletpályázatra 

készítenek terveket.  A pályázat célja Budapest köztereivel, zöldfelületeivel harmonizáló bútorcsalád 

(ülőbútorok és hulladéktárolók) tervezése. Célkitűzés továbbá, hogy erősítse az „én városom” 

életérzést, mely hosszútávon élhetőbbé, barátságosabbá teheti a Fővárost. 

A féléves tervezési feladat ennek megfelelően a pályázati kiírás anyagára épül, mégpedig a 

következőképpen: 

 

 

Első szakasz 

PÁLYÁZAT BEADÁSA _ 5. HÉT  (2015.03.06 24:00) 

A pályázati határidő rövidsége miatt a szemeszter első 5 hete intenzív munkavégzéssel történik egyéni 

vagy maximálisan 2 fős csoportokban. Az első szakasz a pályázati határidőt megelőzően egy nappal 

korábban zárul, mint egy belső pályázat – 2015.03.05. 24:00 

 

Pályázat tartalmi követelménye: 

_műszaki leírás (max. 2db A4 oldal)  

_ látványtervek (max 3db. A3 oldal )  

_ műszaki dokumentáció (megértéshez szükséges mennyiség és részletezettség)  

_gyártás becsült költségvetése 

 

Azon hallgatók, hallgatói csoportok, akiknek a munkája támogatható minőségben készül el, az 5. 

héten megajánlott jegyet kapnak, mely mentesíti őket a további gyakorlatok és előadási órák 

látogatása alól (az első 5 hétben ráfordított többletmunka jutalma).  

A féléves munkák egységesítése érdekében a félév végén egy azonos megjelenésű dokumentáció és 

egy tablót készítése azonban számukra is kötelező lesz. 

 

 

Második szakasz: 

FÉLÉVES FELADAT BEADÁSA – 15.HÉT 

Azok a hallgatók, illetve hallgatói csoportok, akik nem kapnak megajánlott jegyet, a szorgalmi időszak 

utolsó hetéig kötelezően részt kell venniük a további konzultációs és előadási órákon, a maximálisan 

elérhető hiányzási lehetőségen belül. 

 

Féléves feladat tartalmi követelménye: 

Tervezési feladat bemutatása A3-as lapozható dokumentációban illetve egy tabló elkészítése. A 

végső dokumentáció illetve a tabló formai követelményei később kerülnek meghatározásra! 

Tartalom: 

_műszaki leírás  

_ látványtervek  

_ műszaki dokumentáció (megértéshez szükséges mennyiség és részletezettség)  

 

 

Pontozás:  

FÉLÉVES FELADAT_50_PONT 

 

Jegyek:  

50 – 45 jeles 

44 - 40 jó 

39 – 35 közepes 

34 – 30 elégséges 

< 29 elégtelen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

Pótlási lehetőségek: 

 

 

A féléves feladat leadási határideje és a feladatok pótlása a részletes tantárgyi programba építve, a 

TVSZ szerint. Ezen kívül pótlásra, javításra nincs lehetőség!  

 

 
 

 

 

Tárgykurzus:      

 

  Előadás 
Oktatók  Nap/idő  Hely  Megjegyzés  

dr. Gyergyák János  szerda, 13:00-14:30  K- 220  páros heteken  

 

Gyakorlat  

Oktatók  Nap/idő  Hely  Megjegyzés  

dr. Gyergyák János  csütörtök, 7:45-9:00         K- 220                minden héten 

Zilahi Péter 

Gál Bence 

 

  

 

 

 

 

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:      

 

könyv : 

Fiell C.- Fiell P.: Design a 21. században. (Budapest: Taschen- Vince) 2004  

Ernyei Gy.: Design: tervezés elmélet és termékformálás 1750-2000. (Budapest- Pécs: Dialóg Campus) 

2001  

Sparke P.: Design: mesterek és mesterművek. (Budapest: Atheneum 2000) 2000  

Foley E.: The book of decorative furniture. (London: Jack Publisher) 1911  

Lakshmi Bhaskaran: A forma művészete (Budapest: Scolar Kiadó) 2007  

Zalavári József: A forma tervezése (Budapest: Scolar Kiadó) 2008  

Matthew Healey: Mi az a branding? (Budapest: Scolar Kiadó) 2009  

 

tárgykultúra, anyagok : 

www.designspotter.com, www.moroso.it, www.classic-design24.com, www.boconcept.hu, 

www.trendir.com, www.designerjapan.com, www.classic-design24.com, www.architonic.com, 

www.materia.nl, www.madeindesign.com, www.bulthaup.com  
 

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



 

Részletes 

tantárgyprogram: 

  Előadások heti bontásban Gyakorlatok heti bontásban 

1. hét ___ Feladat ismertetése 

2. hét Gál Bence: 

Megújult budapesti közterek 

 

Zilahi Péter: 

Bútorok és közösségek 

 

Feladat konzultációja 

3. hét  

___ 

 

Feladat konzultációja 

 

4. hét 

 

Gyergyák János: 

Kortárs utcabútorok 01 

 

Ottó Gábor: 

Bútorok gyártása 

 

Feladat konzultációja 

5. hét 

 

 

___ 

 

Feladat konzultációja 

A feladat belső beadása: 2015.03.05 

A pályázat beadása:2015.03.06 

 

6. hét  

Kortárs utcabútorok 02 

 

Feladat konzultációja 

(megajánlott jegy hiányában) 

7. hét ___ Feladat konzultációja 

(megajánlott jegy hiányában) 

8. hét 

 

 

Előadás 

 

Feladat konzultációja 

(megajánlott jegy hiányában) 

9. hét ___ Feladat konzultációja 

(megajánlott jegy hiányában) 

10. hét Tavaszi szünet  

 

11. hét ___ Feladat konzultációja 

(megajánlott jegy hiányában) 

12. hét  

Előadás 

Feladat konzultációja 

(megajánlott jegy hiányában) 

13. hét ___ Feladat konzultációja 

(megajánlott jegy hiányában) 

14. hét ___ Feladat konzultációja 

(megajánlott jegy hiányában) 

15. hét   

Feladat végső  leadása csak személyes 

megjelenéssel, regisztrációval lehetséges, 

kizárólag a gyakorlati óra időpontjában, és 

annak helyszínén. A hiányosnak, nem 

megfelelő minőségűnek ítélt munkákat a 

gyakorlatvezető továbbdolgozásra, 

javításra visszaadhatja, de a végaláírást 

meg kell szerezni- a végaláíráshoz minden 

tervrészt be kell mutatni!!!  

A végső (pótlólagos) leadás a TVSZ-ben 

meghatározottak alapján, 2 hét csúszással, 

a tantárgyfelelős által meghatározott 

időben és helyszínen várható, a 17. héten. 

  

 

 

Pécs, 2015. február 02. 

  

dr. Gyergyák János  

egyetemi adjunktus 


