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A tárgy neve: Építészeti programalkotás
A tárgy angol neve: Architectural programming  

Tárgykód:

BME.EPEK.0627

Ellenőrzési forma: vizsgajegy K2 kreditpont Mintatanterv szerinti helyzet: 6. félév

Előadó: 
dr Gyulay Judit

 Évfolyamfelelős: 
Rostás Zoltán

Választható +
modulképzési tárgy 

2  vizsga 

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK
Tárgy felvételének
feltételei:

– A tárgy bejegyzése az indexbe.
– A tárgy felvétele a NEPTUN rendszerben.

Foglalkozások
jellege:

Tantermi gyakorlatok.

Részvételi előírások: A jelenlét a tanórák 70%-án kötelező (TVSz 13.§ alapján).

Félévközi
ellenőrzések:

Félévközi feladatok megoldásával meg lehet szerezni a megajánlott vizsgajegyet.

Határidős feladatok:  - 

Aláírás feltételei: – A tárgyfelvétel feltételeinek teljesítése.
– Jelenlét a tanórákon az előírt mértékben.

Az utolsó két évben szerzett aláírást, illetve az utolsó évben megírt zárthelyiket elfogadjuk. 
Vizsgára bocsátás 
feltételei:

–

Gyakorlati jegy meg-
szerzése: 

 - 

Zárthelyik ismétlése:  - 

Félév végi
osztályzat:

A vizsga 100 pontos, legalább 50 pontot teljesíteni kell.  
A vizsga megajánlott jeggyel kiváltható. A megajánlott jegy a félév közben történő munkavég-
zésre kapható. 

A tárgy jegye 0 – 49 elégtelen (1)
összesített 50 – 62 elégséges (2)
pontszámok 63 – 73 közepes (3)
alapján: 74 – 84 jó (4)

85 – 100 jeles (5)
Kötelező
olvasmányok

Pólya György: A gondolkodás iskolája (Akkord, 2000) 

Javasolt irodalom: Csíkszentmihályi Mihály, Herbert Simon és Mérő László munkái 

Rövid tárgyleírás:
a tárgy  célja az, hogy a hallgatók megismerhessék az építészeti programalkotás környezetét, módszertanát, hasznát és felhasználási 
lehetőségeit .



TEMATIKA – ÜTEMTERV

hét dátum gyakorlati óra házi feladat 
1. 09-02-

09
Bevezetés – a tárgy célja, a félév feltételei, féléves feladatok ÉF: Ódor Tamás épülete a XII. kerü-

leti tervtanács előtt 
2. 09-02-

16
Elmélet: Az építészeti program tartalmi elemei 
Vitafórum: Harc az erőforrásokért 

ÉF: a bp-i Városháza bővítés tervpá-
lyazta – E.v.Egeraat szerepe

3. 09-02-
23

Elmélet: A program kialakításának módszertana
Vitafórum: Az alkalmasság kérdése 

ÉF: A budai Vár (HM épület) tervpá-
lyázata

4. 09-03-
02

Elmélet: Feladatmegoldás, kreativitás
Vitafórum: Építészet és közizlés, építés és politika 

Kedvenc épületem programja...

5. 09-03-
09

Elmélet: Stratégiai tervezés – intézménytervezés 
Vitafórum: Filmvetítés

Egy tér leírása egy irodalmi műben: 
programalkotás irodalomból

6. 09-03-
16

Elmélet:  Igények felmérése és csoportosítása
Vitafórum: Filmvetítés

Élet a kolostorban : egy kiválasztott 
rend és épületének elemzése

7. 09-03-
23

Elmélet: Funkcionális tervezés – sémák és áramlatok
Vitafórum: Filmvetítés

Élet a kastélyban: egy főúri kastély 
(lakótoronytól – Versailles-ig) 

8. 09-03-
30

Elmélet: A terek leírása – a helyiségkönyv 
Vitafórum: Filmvetítés

Lehetetlen programok: (bál a börtön-
ben, diplomaosztó az uszodában, 
stb... lásd Reischl antiház) 

9. 09-04-
06

Elmélet: A fejlesztés programja- tevékenységjegyzékek
Vitafórum: Filmvetítés

Egy belvárosi (főúri) palota élete

10. 09-04-
13

Elmélet: Hallgatói előadások Ideális szülőszoba / betegszoba 

11. 09-04-
20

Elmélet: Hallgatói előadások Kedvenc társadalomkritikai / elméle-
ti olvasmányom és a programalkotás

12. 09-04-
27

Elmélet: Hallgatói előadások .... vagy más, választható téma

13. 09-05-
04

Elmélet: Hallgatói előadások 

14. tartalék óra


