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Az IPARTANSZÉK

Az IPARTANSZÉK
nem gyártervezési tanszék
Úgy gondoljuk és hogy az építészmérnök, az építészmérnöki gondolkodás a tervezés gyakorlatának
elsajátítása során „jön létre”.
A tervezés, véleményünk szerint az az alkotó folyamat, mely során a mely során a szellemi és tárgyi
környezet elemei (követelményei, tulajdonságai, hagyományai) - legyenek akár a legszélesebb körűek,
változatosak, jelentősek, vagy szinte jelentéktelenek - a feladatot szolgáló ideába rendeződnek a tervező (-k)
szellemi munkája során.
Az idea minden esetben valamilyen médium (vázlat, CAD rajz, kép, makett, video stb.) segítségével válik
tervvé, így mások számára is értelmezhetővé, megoszthatóvá. Ha eltekintünk a terv –egyébként szükséges„prezentációs” megjelenítési formáitól, a terv elkészítése az idea fizikai megvalósítását szolgálja.
Tanszékünk ennek a teremtő folyamatnak a megismeréséhez, gyakorlásához biztosít jelentős tapasztalattal,
szakmai eredményekkel rendelkező oktató munkatársakat.
Azaz, az Ipartanszék a tervezés lehetőségét kínálja a hallgatóknak a szakirányválasztás utáni első félévben
és az azt követő évek során.
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A következő oldalakon az szakirányválasztástól
a diploma megszerzéséig tartó folyamat elmúlt
éveinek és jelen kínálatának állomásait foglaljuk
össze
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Diploma
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TT3
KX1
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Diploma

Tervezés: kisfeladat, bonyolult helyszíni adottságok figyelembevételével,
kisméretű szolgáltató létesítmények tervezése
2009 Vác
2010 Nagymaros
2011 Zebegény
2012 Pécs, belváros
2013 Tata, belváros
2014 Törökbálint központ
2015 Sóskút
2016 Szada

Tárgyfelelős: Nagy Iván DLA egyetemi adjunktus
www.ipar.bme.hu

Divatstúdió
Bútorrestaurátor műhely
Design stúdió
Grafikai stúdió és nyomda
Könyvrestaurátor műhely és antikvárium
Szőnyegrestaurátor műhely
Szobrászműtermek és kiállítóterem
Városi információs iroda és előadóterem
Ásványvíztöltő és kiállítóterem
Piac
Bankfiók
Pékség
Cukrászda
Sportközpont
Virágüzlet
…
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TT1
TT2
TT3

Tervezés: az előző félévben elkészített TT1-es terv jellemző belső terének
belsőépítészeti feldolgozása (felületek, színek, világítás, bútorok, részletek)
(az újak a MH2 tervüket vehetik alapul)

KX1
KX2
Diploma

Tárgyfelelős: Nagy Iván DLA egyetemi adjunktus
www.ipar.bme.hu
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TT1
TT2
TT3 (KKX)
KX1
KX2
Diploma

Tervezés: kisfeladat bonyolult helyszíni adottságok figyelembevételével
kisméretű szolgáltató létesítmények tervezése
2009 Budapest
Meglévő iskolák bővítése tornateremmel vagy uszodával
2010 Budapest X.

Meglévő karakteres ipari épületek és épületrészek
újrafelhasználása, átalakítása, bővítése kulturális célra
(kiállítás, előadás, zene…)

2011 Budapest XII.

Nagyméretű budai villák bővítése (műtermek és
kiállítóterem, étterem+konyha, rendezvényterem…)

2012 Tata

Bonyolult műemléki, városi környezetben vegyes feladatok
(műtermek és kiállítóterem, piac, zeneiskola,
gyógypedagógia, mozgásjavító központ…)

2013 Budaörs

Kis irodaházak (építésziroda, számítástechnikai cég,
szolgáltató cég központja)

2014 Érd 1.

Városközpont, kis szolgáltató létesítmények (könyvesház,
irodaház, zeneiskola, könyvtár)

2015 Érd 2.

Kis szolgáltató létesítmények (szálloda, irodaház,
sportközpont, szépségszalon)

Tárgyfelelős: Nagy Iván DLA egyetemi adjunktus
www.ipar.bme.hu
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TT1
TT2
TT3 (KKX)
KX1
KX2
Diploma

Tervezés: a hallgató és a konzulens által választott feladatok,
lehetőleg: bonyolult funkciók (technológia), összetett szerkezetek,
nagyobb léptékű létesítmények
egyre több a kisüzemi mezőgazdaság körébe tartozó feladat
Városi területek, foghíjak
Ipari parkok területe
Meglévő (ipari) építmények átalakítása, rekonstrukciója
Mezőgazdasági területek
Koncepciótervek, vázlattervek, kvázi engedélyezési terv mélységű
komplex feldolgozás
Prezentációk
Törekszünk arra, hogy feladataink mind valóságosabbak legyenek
(helyszín, program)

Tárgyfelelős: Vasáros Zsolt DLA egyetemi docens
www.ipar.bme.hu
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TT1
TT2
TT3 (KKX)
KX1
KX2
Diploma

Tervezés: az előző félévben elkészült terv kvázi kiviteli szintű komplex
feldolgozása

Tárgyfelelős: Vasáros Zsolt DLA egyetemi docens
www.ipar.bme.hu
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TT1
TT2
TT3 (KKX)
KX1
KX2, Diplomaterv előkészítő félév
Diploma

Tervezés: a hallgató által választott feladat komplex elkészítése
örülnénk, ha a választott feladat a méltó módon reprezentálná a
hallgató tudását, készségeit és az egyetemi szintű képzés lezárását
azaz legyen kellően összetett, megfelelő méretű és komplexitású,
feldolgozása bizonyítsa, hogy a diplomázó hallgató képes és alkalmas
önállóan elvégezni a rábízott feladatokat
(bármilyenek is legyenek azok)
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Ajánlatunk

tervezés, tervezés, tervezés, tervezés, tervezés…
gyakorlat minden tantárgyban (komplexitás, portfolió, személyesség)
válogatott oktatógárda (tapasztalat, gyakorlat)
Tanulmányi kirándulások a (korai) modern építészet nyomában...
2009 tavasz:
2009 ősz:
2010 tavasz:
2010 ősz:
2011 tavasz:
2011 ősz:
2012 tavasz:
2012 tavasz.
2012. ősz:
2014 tavasz :
2016 tavasz:

és még.....
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Bécs, Linz, Brno
Ljubjana
Köln, Essen, Bonn
Prága
Milánó, Como
Bécs
Brno
Győr
Drezda-Lipcse-Dessau
Brno, Hradec Kralove, Zlin,
Katowice, Wroclaw…

Projektjeiunk: www.ipar.bme.hu/projektjeink.php

