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1. A tantárgy rövid leírása:  

A tárgy keretén belül a hallgatók megismerkednek a lakókörnyezet kialakításával, a 

lakóépületek tervezésével kapcsolatos általános kérdésekkel. A tantárgy 

megismerteti a hallgatókat a lakótér kialakításának követelményeivel, a beépítési 

módokkal és a különböző beépítési módokhoz alkalmazott lakóépület fajtákkal és az 

ezekre vonatkozó követelményekkel. A félév során több feladatot oldanak meg a 

hallgatók, jellemző lakóépület típusokkal foglalkoznak.  

 

2. A kurzus célja:  

Az építészeti tervezés módszerének, alapelveinek elméleti és gyakorlati 

elsajátítása.  

 

3. Általános követelmények:  

a.) Követelmények a szorgalmi időszakban:  

A tantárgy felvétele a NEPTUN-ban, amennyiben az előfeltételek maradéktalanul 

teljesítettek!  

b.) A félévzárás módja, feltétele:  

- Az előadásokon, valamint gyakorlati foglalkozásokon való, a kreditrendszerű TVSZ 

előírása szerinti részvétel. A félév során a hiányzás elfogadható mértéke az órák 

30%-a.  

(PTE TVSZ.10/45.§(2)189 A felvett kurzusok foglalkozásain a részvétel hallgatói 

kötelezettség. A hallgató számára az adott tantárgyból érdemjegy, minősítés 

szerzése, illetve félévvégi aláírás csak abban az esetben tagadható meg hiányzás 

miatt, ha a megtartott foglalkozásoknak a tantárgy meghirdetésekor megszabott 

hányadát meghaladóan hiányzott. Ebben az esetben a tanulmányi nyilvántartásban a 

nem teljesítette bejegyzés szerepel. A szakfelelős a hiányzás elfogadható mértékét 

az összes órák 15-30 %-ában állapíthatja meg a tantárgy meghirdetésekor.)  

(PTE TVSZ 2.sz.melléklet 1/A. §325(5) Az előadásokon a létszámellenőrzés módszerét 

a tantárgyfelelős határozza meg.)  

(PTE TVSZ 2.sz.melléklet 1/A. §325(6) A hiányzások elfogadásának szabályai:  

a) az a hallgató, aki a tantárgy foglalkozásainak kevesebb, mint 15 %-áról 

hiányzott, hiányzás miatt nem marasztalható el.  

b)327 akinek hiányzása 15 és 25 % között volt (bármely okból), a tantárgyfelelős a 

félév elfogadását az egyedi eset kivizsgálásával dönti el.  

c) akinek hiányzása eléri a 25 %-ot (bármely okból, igazoltan vagy a nélkül), 

vizsgára nem bocsátható.)  

- A félév során kiadott feladatok maradéktalan teljesítése  

- A félév során a feladatokat prezentálni kell grafikai, műszaki rajz és építészeti 

modell segítségével. A féléves eredményt az órákon való aktív részvétel, a 

feladatok határidőre történő leadása, a feladatok építészeti és műszaki tartalma, 

minősége befolyásolja!  

 



c.) Gyakorlati órák/laborok:  

A feladatok kidolgozása elsősorban a gyakorlati órákon történik a gyakorlatvezető 

iránymutatása szerint kiscsoportokban. A gyakorlati órán a gyakorlatvezető 

ismerteti/ellenőrzi a tematika szerinti feladatokat. Az aktuális órához kapcsolódó 

témafelvezetés során a hallgatókkal interaktív diskurzust kezdeményez, majd ennek 

eredményeként csoportos és egyéni konzultáció zajlik.  

d.) Követelmények a vizsgaidőszakban:  

A tantárgy vizsgakurzusként való felvétele a NEPTUN-ban.  

 

4. Módszer:  

A szemeszter a korszerű lakóépület tervezés témáját öleli fel. A hallgatók 

betekintést nyernek a Magyarországon hatályos építéssel kapcsolatos törvényekbe és 

az építésügyi szabályozási rendszerbe. Az építészeti tervezés alkotói folyamatához 

szükséges elméleti ismeretanyag elsajátításával párhuzamosan a gyakorlati órákon 

valós környezetben, valós példafeladatok megoldásán keresztül fejlesztjük a 

hallgatók ösztönös értékítéletét, formaérzékét, alkotói képességét.  

Az előadások alkalmával megismerkednek a beépítési módokkal, a különböző beépítési 

módokhoz alkalmazott lakóépületek fajtáival és az ezekre vonatkozó előírásokkal, a 

lakótér kialakításának követelményeivel. Cél az alapvető ismeretanyag elsajátításán 

túl, kortárs példák segítségével helyes és korszerű gondolkodásmód, magatartás 

kialakítása.  

A gyakorlati órák keretében az elsajátított elméleti tudás alkalmazására kerül sor. 

A csoportos foglalkozás során a gyakorlatvezetők segítik elsajátítani a tervezési 

folyamat analitikáját, metódusait.  

A szemeszter első felében a gyakorlati órákon valós helyszíneket analizálnak a 

hallgatók. Koncepció tervet alkotnak különböző lakóépületekre, különböző beépítési 

szituációkban. A feladat megoldása során skiccek, tömegmodellek, műszaki tervek 

készülnek. Ezt a szemeszter közepén prezentálják.  

A szemeszter második felében az oktatók által kiválasztott koncepcióterven 

dolgoznak tovább, melyből a félév végére engedélyezési terv szintű dokumentációt 

készítenek.  

 

5. Követelmények:  

Feladatok, ellenőrzések:  

A feladatok, követelmények kiadása a tematika szerint történik, melyek az előadás 

anyagaival, segédletekkel egyetemben a tantárgy NEPTUN MeetStreet felületére 

feltöltésre kerülnek. A tantárgyhoz kapcsolódó információk ugyancsak ezen a 

felületen lesznek elérhetőek.  

 

7. Eszközök, technikák:  

A félév során készítendő feladatok kivitelezése kizárólag manuális technikával 

történik. A megfelelő technikák kiválasztásában, alkalmazásában, ötvözésében a 

gyakorlatvezetők iránymutatása a mérvadó. A cél minden esetben a minőségű műszaki 

ábrázolásmód, valamint az egyéni kifejezésmód kialakítása.  

A gyakorlati órákra az órai munkavégzéshez szükséges eszközökkel kell érkezni. 

(rajzeszközök, skiccpausz, rajztábla, párhuzamvonalzó,stb.)  
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