
ÓE YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR - TANTÁRGYI TEMATIKA 

1 
 

ALKALMAZOTT STÚDIUMOK II. 2022/23. 2. FÉLÉV 

 

ALAPADATOK 

TANTÁRGY NEVE Alkalmazott stúdiumok II. Applied studies II. 

TANTÁRGY KÓDJA(I) YAXALS2MNF 

SZERVEZETI EGYSÉG Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Építészmérnöki Intézet 

SZAK, TAGOZAT építészmérnök MSc nappali 

TANTÁRGYFELELŐS  
OKTATÓ  
(Tárgyat irányító 
oktató) 

Dr. Babály 
Bernadett PhD, 
egyetemi 
adjunktus 

babaly.bernadett@ybl.uni-
obuda.hu 

Fogadóórája a szorgalmi időszakban: 
szerda 14:25-15:10, csütörtök: 10:45-11:30 
tanszéki iroda, e-mailes egyeztetéssel. 

OKTATÓK, ELŐADÓK 

Dr. Babály 
Bernadett PhD, 
egyetemi 
adjunktus 

babaly.bernadett@ybl.uni-
obuda.hu 

Fogadóórája a szorgalmi időszakban: 
szerda 14:25-15:10, csütörtök: 10:45-11:30 
tanszéki iroda, e-mailes egyeztetéssel. 

Gyulai Levente, 
egyetemi 
tanársegéd 

gyulai.levente@ybl.uni-
obuda.hu 

fogadóórája a szorgalmi időszakban: 
csütörtök 10:45-11:30, péntek 15:20-17:00 
tanszéki iroda, e-mailes egyeztetéssel. 

ELŐKÖVETELMÉNY Alkalmazott stúdiumok I. YAXALS1MNF 

ELŐADÁSOK SZÁMA 
(HETENTE) 

1 óra 

TANTERMI 
GYAKORLAT/ 
LABORGYAKORLAT 
(HETENTE) 

2 óra 

TEREP- ÉS TANÜZEMI 
GYAKORLAT 
(HETENTE) 

0 óra 

SZÁMONKÉRÉS MÓDJA Félévközi feladat. 

MEGSZEREZHETŐ 
KREDITPONTOK 

3 kredit 

TANTÁRGY 
FEALADATA, RÖVID 
LEÍRÁSA 

A tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek különböző alkalmazott grafikai 
eljárásokkal és stílusokkal, valamint a kortárs design elemeivel.  A félév során a vizuális 
prezentációhoz és a vizuális kommunikációhoz kapcsolódó tervezési feladatokat oldanak meg 
a hallgatók. 

AJÁNLOTT 
SZAKIRODALOM 

Moholy-Nagy László (1996): Látás mozgásban. Műcsarnok-Intermédia, Budapest. 
L. Menyhért László (1996): Képzőművészeti irányzatok a XX. század második felében. Stúdium 
Kiadó, Nyíregyháza. 
Kepes György: A látás nyelve, Gondolat kiadó,/1979/ Budapest 
Pixelgrafika építészeknek (2020). Terc Kereskedelmi és Szolgáltató KFT, ISBN: 9786155445767. 

SZÜKSÉGES 
TECHNIKAI ESZKÖZÖK 

Online oktatás esetén kapcsolattartás: Neptun rendszerben, E-learningen és e-mailen. 
Tananyagok: E-learning rendszerben megtalálhatóak szerint 
Órák megtartása: személyes jelenléttel. 
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A FÉLÉV ÜTEMEZÉSE 

HÉT ELŐADÁS  ELŐADÓ 
GYAKORLAT 
FORMÁJA 

GYAKORLAT PROGRAMJA 

1 
03.02. 

A félév feladatainak 
bemutatása, a követelmények 
ismertetése. 

BB, GyL 
Személyes 
konzultáció 

- az egyéni tervezési feladatok kiadása (1-4. 
feladat témájának kijelölése) 
- a kiválasztott egyéni témáknak megfelelő 
háttéranyagok előkészítése (szöveges és képi 
tartalmak). 

2 
03.09. 

TIPOGRÁFIA I. 
- szövegek kezelése az 
építészeti grafikában 
(kiemelések, szövegdobozok, 
tördelések..stb) 
- logo, embléma, szimbólumok 
tervezése betűkből 
 

BB, GyL Személyes 
konzultáció 

1. FELADAT  
Építészeti grafikákat tartalmazó prospektus 
tervezése. 
 
Méret: min.10x20cm-max.25x25cm (a 
méretarány szabadon választható) 
Technika: számítógépes grafika 
Leadás: jpg formátum, 6 lap (min. 6 oldalas 
prospektus: címlap, tartalomjegyzék, belső 
oldalak-template, hátoldal) 
Fájlnév: 01_PF_1, 01_PF_2, 01_PF_3, 
01_PF_4, 01_PF_5, 01_PF_6 
 
Leadási határidő: 2023.03.23. (4. hét): 
hiányzó vagy nem elfogadható munka esetén 
5 pont levonás. 
Végleges leadási határidő: 2023.03.30. (5. 
hét): hiányzó vagy nem elfogadható munka 
esetén a félév megtagadásra kerül. 

3  
03.16. 

TIPOGRÁFIA II. 
- szövegek és képek társítása 
- képmező felosztása, 
komponálása 
- szövegek vizuális 
megjelenítése (színek, textúrák, 
árnyékok, térhatások 
kezelése…) 

BB, GyL Személyes 
konzultáció  

4 
03.23. 

MŰSZAKI ÁBRÁK I. 
- folyamatábrák 
- működési ábrák 
vizualizációjának stílusai, 
sajátosságai 

BB, GyL Személyes 
konzultáció 

2. FELADAT  
Építészeti tartalmú infografika tervezése. 
 
Méret: min.20x20cm-max.40x40cm (a 
méretarány szabadon választható) 
Technika: számítógépes grafika 
Leadás: jpg formátum, 1 lap 
Fájlnév: 02_IG_1 
 
Leadási határidő: 2023.04.13. (6. hét): 
hiányzó vagy nem elfogadható munka esetén 
5 pont levonás. 
Végleges leadási határidő: 2023.04.20. (7. 
hét): hiányzó vagy nem elfogadható munka 
esetén a félév megtagadásra kerül. 

5  
03.30. 

MŰSZAKI ÁBRÁK II. 
- magyarázó-értelmező ábrák 
- grafikonok, táblázatok, 
diagramok 
vizualizációjának stílusai, 
sajátosságai 

BB, GyL Személyes 
konzultáció 

6  
04.13. 

KONCEPCIÓ I. 
- képszerkesztési eljárások,  
- textúrák, objektumok 
beillesztése,  
- fény-árnyék hatások 
szerkesztése 

BB, GyL Személyes 
konzultáció 

3. FELADAT  
Tervezési koncepció vizuális megjelenítése a 
helyszínrajz felhasználásával. 
 
Méret: min.30x40cm-max.40x60cm (a 
méretarány szabadon választható) 
Technika: számítógépes grafika 
Leadás: jpg formátum, 1 lap 
Fájlnév: 03_TK_1 
 
Leadási határidő: 2023.04.27. (8. hét): 
hiányzó vagy nem elfogadható munka esetén 
5 pont levonás. 
Végleges leadási határidő: 2023.05.11. (9. 
hét): hiányzó vagy nem elfogadható munka 
esetén a félév megtagadásra kerül. 

7  
04.20. 

KONCEPCIÓ II. 
- jelek, szimbólumok tervezése  
- formák stilizálása 
- szín és textúrapaletták 
tervezése 
 

BB, GyL Személyes 
konzultáció 
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8 
04.27. 

ÉPÍTÉSZETI KOLLÁZS I. 
- kortárs design trendek az 
építészeti prezentációkban 
- stílusjegyek, hangulati elemek 
tervezése (vizuális 
hatásmechanizmusok 
alkalmazása) 

BB, GyL Személyes 
konzultáció 

4. FELADAT  
Építészeti tabló tervezése, amely tartalmaz  
- látványtervet,  
- homlokzatokat, és/vagy metszeteket 
és/vagy alaprajzokat 
- helyszínrajzot 
- min. 1db műszaki ábrát 
- feliratokat. 
 
Méret: 30x100cm  
Technika: számítógépes grafika 
Leadás: jpg formátum, 1 lap 
Fájlnév: 04_EK_1 
 
Leadási határidő: 2023.05.18. (10. hét): 
hiányzó vagy nem elfogadható munka esetén 
5 pont levonás. 
Végleges leadási határidő: 2023.05.25. (11. 
hét): hiányzó vagy nem elfogadható munka 
esetén a félév megtagadásra kerül. 

9 
05.11. 

ÉPÍTÉSZETI KOLLÁZS II. 
- kompozíciós eljárások 
- realisztikus és műszaki 
megjelenítések összehangolása 
- kép és szöveg egysége 

BB, GyL Személyes 
konzultáció 

10 
05.18. 

- a félév feladatainak javítása, 
rendszerezése. 
- képek kiválogatása a félév 
során elkészült munkákból 

BB, GyL Személyes 
konzultáció 

Portfólió összeállítása. Az 1. feladat 
sablonjainak felhasználásával, a 2-4 
feladatrészeknél tervezett vagy felhasznált 
építészeti grafikákat beillesztve. 

11 
05.25. 

- a portfólió arculatának 
véglegesítése 

BB, GyL Személyes 
konzultáció Portfólió leadása. 

12 
06.01. 

Félév zárása, értékelése. BB, GyL Személyes 
konzultáció Portfólió javítása. 
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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.  

- 

AZ IGAZOLÁS 
MÓDJA A 
FOGLALKOZÁSOKON 
ÉS A VIZSGÁN VALÓ 
TÁVOLLÉT ESETÉN 

A távollétet orvosi igazolás mellett tekintjük igazoltnak. - 

1. FELADAT 

Építészeti grafikákat tartalmazó prospektus tervezése. 
Méret: min.10x20cm-max.25x25cm (a méretarány szabadon választható) 
Technika: számítógépes grafika 
Leadás: jpg formátum, 6 lap (min. 6 oldalas prospektus: címlap, tartalomjegyzék, 
belső oldalak-template, hátoldal) 
Fájlnév: 01_PF_1, 01_PF_2, 01_PF_3, 01_PF_4, 01_PF_5, 01_PF_6 
Leadási határidő: 2023.03.23. (4. hét): 
hiányzó vagy nem elfogadható munka esetén 5 pont levonás. 
Végleges leadási határidő: 2023.03.30. (5. hét): hiányzó vagy nem elfogadható 
munka esetén a félév megtagadásra kerül. 

20 pont 

2. FELADAT 

Építészeti tartalmú infografika tervezése. 
Méret: min.20x20cm-max.40x40cm (a méretarány szabadon választható) 
Technika: számítógépes grafika 
Leadás: jpg formátum, 1 lap 
Fájlnév: 02_IG_1 
Leadási határidő: 2023.04.13. (6. hét): 
hiányzó vagy nem elfogadható munka esetén 5 pont levonás. 
Végleges leadási határidő: 2023.04.20. (7. hét): hiányzó vagy nem elfogadható 

munka esetén a félév megtagadásra kerül. 

20 pont 

3. FELADAT 

Tervezési koncepció vizuális megjelenítése a helyszínrajz felhasználásával. 
Méret: min.30x40cm-max.40x60cm (a méretarány szabadon választható) 
Technika: számítógépes grafika 
Leadás: jpg formátum, 1 lap 
Fájlnév: 03_TK_1 
Leadási határidő: 2023.04.27. (8. hét): 
hiányzó vagy nem elfogadható munka esetén 5 pont levonás. 
Végleges leadási határidő: 2023.05.11. (9. hét): hiányzó vagy nem elfogadható 

munka esetén a félév megtagadásra kerül. 

20 pont 

4. FELADAT 

Építészeti tabló tervezése, amely tartalmaz  
- látványtervet,  
- homlokzatokat, és/vagy metszeteket és/vagy alaprajzokat 
- helyszínrajzot 
- min. 1db műszaki ábrát 
- feliratokat. 
Méret: 30x100cm  
Technika: számítógépes grafika 
Leadás: jpg formátum, 1 lap 
Fájlnév: 04_EK_1 
Leadási határidő: 2023.05.18. (10. hét): 
hiányzó vagy nem elfogadható munka esetén 5 pont levonás. 
Végleges leadási határidő: 2023.05.25. (11. hét): hiányzó vagy nem elfogadható 
munka esetén a félév megtagadásra kerül. 

20 pont 

PORTFÓLIÓ  
Portfólió összeállítása. Az 1. feladat sablonjainak felhasználásával, a 2-4 
feladatrészeknél tervezett vagy felhasznált építészeti grafikákat beillesztve. 
Végleges leadási határidő: 2023.06.01. (12. hét). 

20 pont 

ÉRTÉK ÖSSZESEN 100 pont 
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FÉLÉVZÁRÁS KÖVETELMÉNYEI 

AZ ALÁÍRÁS 
MEGSZERZÉSÉNEK 
FELTÉTELEI 

- Három vagy annál kevesebb hiányzás. 
- Az 1-4. feladatoknak elfogadottnak kell lennie a megadott leadási határidőkre. 
- A portfóliónak elfogadottnak kell lennie a 12. hétre.  
- Összesen legalább 50 pontot kell összegyűjteni. 
 
Amennyiben a fentiek bármelyike nem teljesül, a félév megtagadásra kerül.  

ALÁÍRÁSPÓTLÁS 
FELTÉTELEI 

- Három vagy annál kevesebb hiányzás. 
- Az 1-4. feladatoknak elfogadottnak kell lennie a megadott leadási határidőkre. 
- Összesen legalább 40 pontot kell összegyűjteni. 
 
Amennyiben a fentiek bármelyike nem teljesül, az aláírás pótlásának lehetőségét nem 
biztosítjuk. 

GYAKORLATI JEGY 
KIALAKÍTÁSA 

0-49 pont 50-69 70-79 80-89 90-100 

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

MEGAJÁNLOTT JEGY 
MEGSZERZÉSÉNEK 
FELTÉTELEI 

 

  

  

A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS 
FELTÉTELEI 

 
  

A VIZSGAJEGY 
KIALAKÍTÁSA 

 

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


