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ÉPÜLETTERVEZÉS IV. 2021/22. 2. FÉLÉV 

 

ALAPADATOK 

TANTÁRGY NEVE ÉPÜLETTERVEZÉS IV. BUILDING DESIGN IV. 

TANTÁRGY 
KÓDJA(I) 

 SGYMESZEPT4 

SZERVEZETI 
EGYSÉG 

Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Építészmérnöki Intézet 

SZAK, TAGOZAT építészmérnök BSC nappali 

TANTÁRGYFELELŐS  
OKTATÓ  
(Tárgyat irányító 
oktató) 

Prof.Dr. Kiss Gyula 
DLA, egyetemi 
tanár 

kiss.gyula@ybl.uni-obuda.hu 
 

fogadóórája a szorgalmi időszakban: a 
honlapon közzétéve az esetleges 
változások, egyébként 
kedd 13-15, e-mailes egyeztetéssel. 
Online oktatás esetén Zoomon, szintén 
e-mailen egyeztetve. 

OKTATÓK, 
ELŐADÓK 

Dr. Krizsán András  
egyetemi adjunktus 

krizsan.andras@ybl.uni-
obuda.hu 
 

fogadóórája a szorgalmi időszakban: a 
honlapon közzétéve e-mailes 
egyeztetéssel. Online oktatás esetén 
Zoomon, szintén e-mailen egyeztetve. 

Szakács Gergő 
mestertanár 

szakacs.gergo@ybl.uni-obuda.hu 
 

fogadóórája a szorgalmi időszakban: a 
honlapon közzétéve e-mailes 
egyeztetéssel. Online oktatás esetén 
Zoomon, szintén e-mailen egyeztetve. 

   

   

ELŐKÖVETELMÉNY Épülettervezés III. 

ELŐADÁSOK SZÁMA 
(HETENTE) 

1 óra 

TANTERMI 
GYAKORLAT/ 
LABORGYAKORLAT 
(HETENTE) 

4 óra 

TEREP- ÉS 
TANÜZEMI 
GYAKORLAT 
(HETENTE) 

0 óra 

SZÁMONKÉRÉS 
MÓDJA 

Félévközi „mérföldkövek” prezentációs bemutatása azonnali értékeléssel. Félév vége, feladat 
beadása (feltöltés online felületre) és bemutató prezentáció. Érdemjegy a gyakorlatvezető 
javaslata alapján az évfolyamfelelős véglegesítésével kialakított érdemjegy. 

MEGSZEREZHETŐ 
KREDITPONTOK 

8 kredit 

TANTÁRGY 
FEALADATA, RÖVID 
LEÍRÁSA 

A tantárgy célja, megismerni és tervezési jártasságot szerezni a technológiai (ipar/ 
mezőgazdaság) részben nagyfesztávú – csarnokszerű épületek témakörben. Hallgatók 
megismerkednek az általános telepítési kérdésektől az egyedi/helyi adottságokból fakadó 
specialitásokig az elvárásokkal és a lehetőségek optimuma megtalálásának a mikéntjével. A 
témából fakadóan fontossá válik a tervezett épületekhez a megfelelő szerkezeti rendszer 
kiválasztásának a problematikája. Az elméleti előadások egyrészt előkészítik a tervezési 
gyakorlatokat, másrészt szeminárium jelleggel választ adnak az alkotó munka során felmerülő 
érdekes tervezési kérdésekre. Forma-funkció-gazdaságosság-egyediség és a szükséges 
attraktivitás, mindez mai anyaghasználattal a környezet figyelembevételével. Ezen komplexitás 
szemelőtt tartása a gyakorlatvezető mesterek feladata és felelőssége. 

AJÁNLOTT 
SZAKIRODALOM 

Neufert, Magyar Ipari Építészet 1945-70, Mezőgazdaság és építészet, 
Továbbá a konkrét feladatválasztásokhoz konzulensek által javasolt források. 

SZÜKSÉGES 
TECHNIKAI 

Online oktatás esetén:  
Kapcsolattartás: Neptun rendszerben, E-learningen és e-mailen. (kieg-ként facebook-on.) 

mailto:kiss.gyula@ybl.uni-obuda.hu
mailto:krizsan.andras@ybl.uni-obuda.hu
mailto:krizsan.andras@ybl.uni-obuda.hu
mailto:szakacs.gergo@ybl.uni-obuda.hu
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ESZKÖZÖK Tananyagok: E-learning rendszerben megtalálhatóak szerint 
Órák megtartása:  E-learning rendszerben jelzett linkeken, pl. Zoom rendszerben 

 
 
 
 

HÉT 
EA és 

GYAKORLAT 
FORMÁJA 

GYAKORLAT PROGRAMJA 

1.konz. 
02.11 

EA és 
személyes 
konzultáció 

Új-Féléves feladat kiadása, helyszíni bejárás, fotózás. Összegyűjtött anyagok 
megosztása. 

2.konz. 
02.25 

személyes 
konzultáció 
 

Telepítési tervek véglegesítése. 

3.konz. 
03.04. 

EA és 
személyes 
konzultáció 

1. mérföldkő: Telepítési terv beadása. 
Pótlás következő alkalmon lehetséges- 

4.konz. 
03.18. 

személyes 
konzultáció 
 

Kiválasztott telepítési zóna kidolgozása, épület tervezése-01.  
előadás és konzultáció 

5.konz. 
04.01. 

EA és 
személyes 
konzultáció 

Kiválasztott telepítési zóna kidolgozása, épület tervezése-02.  
előadás és konzultáció 

6.konz. 
04.22. 

személyes 
konzultáció 
 

Kiválasztott telepítési zóna kidolgozása, épület tervezése-03. 
előadás és konzultáció 
 

7.konz. 
05.06. 

EA és 
személyes 
konzultáció 

2. mérföldkő: Évfolyam prezentáció. Az épület prezentációja, egy 
megszerkesztett tablón.  
Pótlás: 2022.05.08. 16:00 óra – e-mailben elküldve 
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A FÉLÉV TELJESÍTÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI 

ÉVKÖZI FELADATOK ÉS SZÁMONKÉRÉS 

KÖVETELMÉNY LEÍRÁS 
ÉRTÉK 

(pont, %, 
jegy) 

A FOGLALKOZÁSOKON 
VALÓ RÉSZVÉTEL 
KÖVETELMÉNYEI 

A gyakorlatokról legfeljebb három alkalommal lehet hiányozni, a tantárgyi 

követelményekre az Egyetemi Tanulmányi és Vizsgaszabályzat illetve a kari 

kiegészítésében foglaltak érvényesek. (kiemelten ETVSZ 46. §)  

Fontos : Jelenlétnek csak a konzultálandó anyag bemutatása számít. 

- 

AZ IGAZOLÁS MÓDJA A 
FOGLALKOZÁSOKról 
TÁVOLLÉT ESETÉN 

A távollétet orvosi igazolás mellett tekintjük igazoltnak. - 

FÉLÉVES feladat rövid 
leírása :  
 
 

Az évfolyam műterme a 2 műteremvezetővel azonos helyszínen és feladaton 

dolgozik. Feladat a kisipari épületek különféle mai megközelítési 

aspektusainak a vizsgálata és a környezetre reflektáló épületek tervezése. A 

tervezés az ismeretátadás hatékonyságának maximalizálása érdekében kötött 

terepen és „játékszabályokkal” történik. A tervezési terület előre strukturált 

kiadása, az egyes zónákhoz való háztípusok orientálása mind ezen célokat 

szolgálja. A tervezési feladat, telepítési koncepciók készítésével, melyek 

ekkor még leginkább városi térkompozíciós feladványok. Az előadások ehhez 

nyújtanak segítséget. Az első mérföldkő a telepítések prezentálása. Innen 

egyéni munkavégzés történik. Következő mérföldkő az előző 4-zónából kettő, 

a konzulenssel egyeztetett telepítési/beépítési terület tervi kidolgozása, egy 

tipikus épület megtervezésével szintén vázlattervi szinten, annak 

prezentálásával. 

3. mérföldkő vázlatokból egy kiválasztott épület végleges kidolgozása. Évvégi 

leadás: egy a félév fontos mozzanatait tartalmazó (virtuális: pdf. mentés) 

füzet (A/3) és a tervezett épület környezetbe illesztett terveit bemutató 1x2 

méteres tabló (szintén pdf mentésben). 

 

 

FÉLÉVZÁRÁS KÖVETELMÉNYEI 

AZ ALÁÍRÁS 
MEGSZERZÉSÉNEK 
FELTÉTELEI 

FÉLÉVES FELADAT teljesítése legalább 30 pontra.  
A gyakorlatokon való részvétel a fenti követelmények szerint. 
Amennyiben a fentiek bármelyike nem teljesül, a félév megtagadásra kerül. 

ALÁÍRÁSPÓTLÁS 
FELTÉTELE 

Az aláíráspótlás feltételei: 
Az első mérföldkő határidőre, legalább elégségesre teljesítése. 

 

GYAKORLATI JEGY 
KIALAKÍTÁSA 

0-59 pont 60-69 70-79 80-89 90-100 

1 - ELÉGTELEN 2 - ELÉGSÉGES 3 - KÖZEPES 4 - JÓ 5 - JELES 

 


