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ALKALMAZOTT VIZUÁLIS TECHNIKÁK 2022/23. 2. FÉLÉV

ALAPADATOK

TANTÁRGY NEVE Alkalmazott vizuális technikák Applied visual technical

TANTÁRGY KÓDJA(I) YAXALVTBLF (SGYMESZAVT1)

SZERVEZETI EGYSÉG Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Építészmérnöki Intézet

SZAK, TAGOZAT építészmérnök BSc levelező

TANTÁRGYFELELŐS
OKTATÓ
(Tárgyat irányító oktató

Dr. Bánföldi Zoltán DLA,
egyetemi docens

banfoldi.zoltán@ybl.uni-obuda.hu

fogadóórája a szorgalmi időszakban:
kedd  13:20-14:15
csütörtök  13:20-14:15
e-mailes egyeztetéssel

OKTATÓK, ELŐADÓK

Dr. Bánföldi Zoltán DLA,
egyetemi docens

banfoldi.zoltán@ybl.uni-obuda.hu

fogadóórája a szorgalmi időszakban:
kedd  13:20-14:15
csütörtök  13:20-14:15
e-mailes egyeztetéssel

Hornperger Arnold,
egyetemi gyakornok

honpi.h@gmail.com
fogadóórája a szorgalmi időszakban:
szerda 16:15-17:00
e-mailes egyeztetéssel

Fejes Péter,
egyetemi gyakornok

fejespeter.mobile@gmail.com
fogadóórája a szorgalmi időszakban:
szerda 16:15-17:00
e-mailes egyeztetéssel

ELŐKÖVETELMÉNY Alkalmazott vizuális ismeretek

ELŐADÁSOK SZÁMA
(HETENTE)

-

TANTERMI GYAKORLAT/
LABORGYAKORLAT
(HETENTE)

2 óra / 2 óra

TEREP- ÉS TANÜZEMI
GYAKORLAT (HETENTE)

0 óra

SZÁMONKÉRÉS MÓDJA évközi jegy

MEGSZEREZHETŐ
KREDITPONTOK

9 kredit

TANTÁRGY FELADATA,
RÖVID LEÍRÁSA

A tantárgy célja, hogy segítse a tanulókat az őket körülvevő világ vizuális hatásainak értelmezésében és
megértésében, valamint támogassa a saját építészeti és képzőművészeti gondolataik, érzéseik digitális
formában történő illusztrálásában. Továbbá feladata a vizuális alkotás megismerése és értelmezése, a
kortárs képalkotási design és tervezési módszerek alapjainak elsajátítása mentén. Fontos cél továbbá a
minél szélesebb körű programhasználat alkotói tevékenységeken keresztüli megismerése. A vizuális
prezentáció fejlesztése, változatos programok és megközelítési módok alkalmazásával, a művészeti
gondolkodás szabadságának fejlesztése a képi gondolkodás nyelvezetén és sajátosságain keresztűl.

AJÁNLOTT
SZAKIRODALOM

Magdalena Droste (2003): Bauhaus (Bauhaus Archiv –1919-1933), ford. Körber Ágnes, Budapest, Taschen
Verlag/Vincze Kiadó.
Moholy-Nagy László (1996): Látás mozgásban. Műcsarnok-Intermédia, Budapest.
L. Menyhért László (1996): Képzőművészeti irányzatok a XX. század második felében. Stúdium Kiadó,
Nyíregyháza.
Bo Bergström (2019): Bevezetés a vizuális kommunikációba, ford. Jámbor Noémi Katalin, Budapest, Scolar
Kiadó.
Serfőző Péter (2020): Branding és vizuális válasz, Budapest, Brandinguide Univesre Kft.
Serfőző Péter (2021): Tipográfia a vizuális kommunikáció alapjai, Budapest, Brandinguide Univesre Kft.

Timothy Samara (2021): A grafikai tervezés kézikönyve - Elemek, összefüggések és szabályok, Budapest,
Scolar Kiadó.

SZÜKSÉGES TECHNIKAI
ESZKÖZÖK

A tantárgy elvégzéséhez szükséges feladatokat a hallgatók saját eszközön (laptop) készítik.
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A FÉLÉV ÜTEMEZÉSE

HÉT ELŐADÁS
ELŐAD

Ó
LEADÁSOK GYAKORLAT PROGRAMJA

1. HÉT

22.03.04.
szombat
8:55-12:25

Félév menetének bemutatása,
félévközi leadások megbeszélése

BZ
HA
FP

FÉLÉVES FELADATOK KIADÁSA

2. HÉT

22.03.18.
szombat
8:55-12:25

Színtan
(színek tulajdonságai, érzékelése,
sajátosságai)

BZ
HA
FP

FÉLÉVES FELADAT modell
bemutatása

FÉLÉVES FELADAT 1
kötelező konzultáció
(helyszínrajz, alaprajz, metszet, homlokzat)

3. HÉT

22.04.01.
szombat
8:55-12:25

Képi kompozíciós alapelvek
(nézőpontok, perspektívák, képarányok)

BZ
HA
FP

FÉLÉVES FELADAT 1
kötelező konzultáció
(látványterv, magyarázó ábrák)

4. HÉT

22.04.15.
szombat
8:55-12:25

Portfolio
(címlap, tipográfia, grafika)

Tabló
(tervezése, tipográfia, grafika)

BZ
HA
FP

FÉLÉVES FELADAT 1 LEADÁSA
(online feltöltés és személyes leadás)

A hiányosnak, nem megfelelő minőségűnek
ítélt munkákat a gyakorlatvezető tovább
dolgozásra, javításra visszaadhatja!

FÉLÉVES FELADAT 2
kötelező konzultáció
(szöveg)

5. HÉT

22.04.22.
szombat
8:55-12:25

-
BZ
HA
FP

FÉLÉVES FELADAT 1 PÓTLEADÁSA
(online feltöltés és személyes leadás)

A hiányosnak, nem megfelelő minőségűnek
ítélt munka miatt a gyakorlatvezető a
félévet megtagadhatja!

FÉLÉVES FELADAT 2
kötelező konzultáció
(füzet)

FÉLÉVES FELADAT 3
kötelező konzultáció
(tabló)

6. HÉT

22.05.06.
szombat
8:55-12:25

-
BZ
HA
FP

FÉLÉVES FELADAT 2 LEADÁSA
FÉLÉVES FELADAT 3 LEADÁSA
(online feltöltés és személyes leadás)

A hiányosnak, nem megfelelő minőségűnek
ítélt munkákat a gyakorlatvezető tovább
dolgozásra, javításra visszaadhatja!

-

7. HÉT

22.05.20.
szombat
8:55-12:25

-
BZ
HA
FP

FÉLÉVES FELADAT 2 PÓTLEADÁSA
FÉLÉVES FELADAT 3 PÓTLEADÁSA
(online feltöltés és személyes leadás)

A hiányosnak, nem megfelelő minőségűnek
ítélt munka miatt a gyakorlatvezető a
félévet megtagadhatja!

-
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A FÉLÉV TELJESÍTÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI

ÉVKÖZI FELADATOK ÉS SZÁMONKÉRÉS

KÖVETELMÉNY LEÍRÁS
ÉRTÉK

(pont, %, jegy)

A FOGLALKOZÁSOKON VALÓ
RÉSZVÉTEL KÖVETELMÉNYEI

Az előadásokról és konzultációkról legfeljebb két alkalommal lehet hiányozni, a
tantárgyi követelményekre az Egyetemi Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, illetve a kari
kiegészítésében foglaltak érvényesek. (kiemelten ETVSZ 46. §)
A konzultációra hozott értékelhető feladatok konzultálása, valamint az aktív órai
munkavégzés!

-

AZ IGAZOLÁS MÓDJA
A FOGLALKOZÁSOKON ÉS A
VIZSGÁN VALÓ TÁVOLLÉT
ESETÉN

A távollétet orvosi igazolás mellett tekintjük igazoltnak! -

FÉLÉVES FELADAT 1
(FF1)
LEÍRÁSA

FÉLÉVES FELADAT 1
Az ÉPÜLETTERVEZÉS II. kurzus féléves tervezési feladat helyszínére tervezett
„menedék” épületmodell elkészítendő ArchiCAD program használatával a korábbi
kurzusokon elsajátított metódusok szerint, ezzel előkészítve a félév során
feldolgozandó modellt a féléves feladatok elkészítéséhez.

Az elkészített épület modellből lehívott műszaki tervek, valamint látványtervek és
magyarázó ábrák feldolgozása ARCHICAD szoftverkörnyezetben, az órákon elsajátított
metódusok szerint, önálló otthoni munkavégzéssel.

Beadandó: lapokra rendezett nézetek, PDF formátumba mentve
Leadás helye és módja: online feltöltés a Elearning felületre
Leadás ideje: “A FÉLÉV ÜTEMEZÉSE” részben kijelölt napon 9:00-ig
Fájl elnevezés: 2022232_AVT_Neptunkód_FF1_1; …FF1_2; …FF1_3; …

Leadandó munkarészek:
1db helyszínrajz,
1db alaprajz,
1db metszet,
1db homlokzat,
1db látványterv
1db magyarázó ábra

A feladat elvégzése kötelező!
A hibás, vagy nem megfelelő fájl formátummal és elnevezéssel küldött feladatokat az
oktatók nem értékelik!
A hiányosnak, nem megfelelő minőségűnek ítélt munkákat a gyakorlatvezető tovább
dolgozásra, javításra visszaadhatja!

20 pont

FÉLÉVES FELADAT 2
(FF2)
LEÍRÁSA

FÉLÉVES FELADAT 2
A félév során az előadásokon elhangzott technikák és módszerek alkalmazásával a
félévben már korábban elkészített feladatrészek felhasználásával létrehozandó
portfóliós füzet, melyben szöveges és vizuális formában prezentálásra kerül, a
hallgató által korábban megtervezésre került kisléptékű “menedék” épület. A szöveg
tartalma kötelezően konzultálandó. A szövegben kifejtésre kerül a feladat leírására, a
megrendelő bemutatása, rövid helyszíni leírás, az épület inspirációja, a koncepció
bemutatása, anyaghasználata illetve a tömegalakítás alakulása. A szöveg min. 8000
karakter terjedelemmel kell rendelkezzen. A felhasználandó vizuális rajzok, illetve
ábrák mennyiségét a gyakorlatvezetővel közösen kell megállapítani.
Füzet mérete 21 x 21 cm vagy 21 x 26 cm (állított vagy fektetett formátummal)

Beadandó: elkészített portfólió összefűzött PDF formátumban mentve
Leadás helye és módja: online feltöltés a Elearning felületre
Leadás ideje: “A FÉLÉV ÜTEMEZÉSE” részben kijelölt napon 9:00-ig
Fájl elnevezés: 2022232_AVT_Neptunkód_FF2

A feladat elvégzése kötelező!
A hibás, vagy nem megfelelő fájl formátummal és elnevezéssel küldött feladatokat az
oktatók nem értékelik!
A hiányosnak, nem megfelelő minőségűnek ítélt munkákat a gyakorlatvezető tovább
dolgozásra, javításra visszaadhatja!

50 pont
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FÉLÉVES FELADAT 3
(FF3)
LEÍRÁSA

FÉLÉVES FELADAT 3
A félév során az előadásokon elhangzott technikák és módszerek alkalmazásával a
félévben már korábban elkészített feladatrészek felhasználásával 1 db terv
összefoglaló tabló elkészítése. A tabló tartalma és vizualizációja alkalmas kell legyen,
a rajta szereplő épület bemutasára, akár egy prezentáción való bemutatáshoz. A
felhasználandó vizuális rajzok, illetve ábrák mennyiségét a gyakorlatvezetővel
közösen kell megállapítani.
A tabló mérete 60 x 100 cm álló formátumú.

Beadandó: elkészített tabló PDF formátumban mentve
Leadás helye és módja: online feltöltés a Elearning felületre
Leadás ideje: “A FÉLÉV ÜTEMEZÉSE” részben kijelölt napon 9:00-ig
Fájl elnevezés: 2022232_AVT_Neptunkód_FF3

A feladat elvégzése kötelező!
A hibás, vagy nem megfelelő fájl formátummal és elnevezéssel küldött feladatokat az
oktatók nem értékelik!
A hiányosnak, nem megfelelő minőségűnek ítélt munkákat a gyakorlatvezető tovább
dolgozásra, javításra visszaadhatja!

30 pont

ÉRTÉK ÖSSZESEN 100  pont
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FÉLÉVZÁRÁS KÖVETELMÉNYEI

A GYAKORLATI JEGY
MEGSZERZÉSÉNEK
FELTÉTELEI

A „FÉLÉV TELJESÍTÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI” részben foglaltak hiánytalan teljesítésével,
(részfeladatonként min. 50% teljesítésével) összesen min. 50 pont megszerzésével!

A félév teljesítésének a feltétele valamennyi kiírt feladat hiánytalan, magas grafikai és műszaki
tartalommal történő bemutatása legkésőbb a pótleadáson.

A pótleadáson bemutatott munkarész(ek)re megszerezhető pontérték az adott munkarész
maximumának 60%-a!

Amennyiben a fentiek bármelyike nem teljesül, a félév elégtelen gyakorlati jeggyel kerül osztályozásra!

Az előadásokon és gyakorlatokon való aktív részvétel a „FOGLALKOZÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTEL” részben
foglaltak szerint, amennyiben nem teljesül, a félév letiltva bejegyzéssel kerül osztályozásra.

ALÁÍRÁSPÓTLÁS
FELTÉTELEI

A “FOGLALKOZÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTEL KÖVETELMÉNYEI” részben foglaltak hiánytalan teljesítése.

A “ÉVKÖZI FELADATOK ÉS SZÁMONKÉRÉS” részben kiírt valamennyi kiírt munkarész határidőre történő
bemutatása legkésőbb a pótleadáson.

Az „ÉVKÖZI FELADATOK ÉS SZÁMONKÉRÉS” részben foglalt valamennyi kiírt munkarész (FÉLÉVES
FELADAT 1 (FF1)) hiánytalan értékelhető teljesítése legkésőbb a pótleadáson.

Amennyiben a fentiek hiánytalanul teljesülnek, akkor a “ÉVKÖZI FELADATOK ÉS SZÁMONKÉRÉS” részben
foglalt FÉLÉVES FELADAT 2 (FF2) és FÉLÉVES FELADAT 3 (FF3) munkarész eredménye javítható az
aláíráspótló időszakban.

GYAKORLATI JEGY
KIALAKÍTÁSA

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

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

Budapest, 2023. február 13.

Dr. Bánföldi Zoltán DLA
Hornperger Arnold
Fejes Péter
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