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Indíttatásom

 A Pécsi  Tudományegyetem Pol lack Mihály Műszaki és 

Informatikai  Karán kezdett ,  majd Breuer Marcel l  nevét őrző 

Doktori  Iskolában folytatott tanulmányi éveim során tel jese-

dett k i  bennem a szakma iránt i  e lhivatottság, az alkotói mun-

kától kezdve az oktatás t isztségéig. Bár az építészet i ránt i 

vonzalmam már egészen gyerekkoromig visszavezethető, val-

lom, hogy az iskolám és tanáraim által  nyújtott kép és oktatási 

módszer tan erős hatással  volt  ennek a szerelemnek a betel je-

sedésére. 

 A Doktori  Iskolában töltött  éveim alatt  számos olyan 

munkához volt  szerencsém, melyben különböző oktatási  intéz-

mények ter vezés módszer tanát saját í thattam el a gyakorlatban, 

kezdve a bölcsőde és óvoda alapjaitól ,  az álta lános iskolán át 

egészen a felsőoktatási  intézményekig. Legszerencsésebbnek 

mégis azér t tar tom magam, mivel mestermunkámban egy olyan 

épület ter vezésmódszer tanát v izsgálhattam,  mely az egész éle-

temre kihatott .   Ez az épület nem más, mint a pécsi  építészképzés  

új színtere,  az É81 építész csarnok épülete.

o8
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„ Az iskola arra való,  
hogy az ember megtanuljon tanulni,
hogy felébredjen tudásvágya,
megismerje a jól végzett munka örömét,
megízlel je az alkotás izgalmát,
és megtalál ja a munkát, amit szeretni fog.”

Szent-Györgyi Albert

fotó Pécsi Tudományegyetem 
Műszaki és Informatikai Kar - É81 építészképző csarnok
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 Az egyetemi évek alatt ,  kezdve az építőművész alap-

képzéstől egészen a doktori  képzésen át a mindennapokig, 

mindig is az adott kontextusban tör ténő ter vezés módszer tan 

volt  a fő iránymutató. Az építészet i  ter vezés e nélkül a kont-

extust f igyelembe vevő, vagy ter vezési  módszer tan nélkül csu-

pán eszköztelen rajzolási  folyamatnak lenne betudható. 

A ter vezés módszer tan egy olyan cél i rányos alkotási  folyamat, 

ahol a kor,  hely,  lépték, forma, arány, karakter és rendeltetés, 

megrendelői igények, stb.  egyszerre van je len, egyszerre meg-

határozója a felelősségtel jes munkának. Tehát nem mehetünk 

el  amel lett  a tény mel lett ,  miszer int nem egy komplex,  válto-

zókkal tel i  fe ladatkörrel  szembesül az építész munkája során. 

„Még néhány évtized ezelőtt is  az iskola és a nevelés tárgyi , 

építészeti  környezetére csupán, mint a tanulás hátterére te-

kintettek.  tekintettek.  Az iskolai környezet témájában születő 

aktuál is tanulmányoknak ez az egyik (ha nem a leggyakrab-

ban) visszatérő megállapítása, mondhatni kl iséje.  Tény, hogy 

az iskolai oktatást korábban kizárólag a tanár szemszögéből 

ér telmezték, ideér tve a tanár- diák viszonyt,  i l letve mindazo-

kat a szemléltető eszközöket (pl .  képeket,  könyveket,  ügyessé-

gi fej lesztő játékokat) ,  amelyeket a tanár használ a munkája 

során. A f iz ikai környezetről al ig vettek tudomást,  mintha a 

tanítás egy helyfüggetlen folyamat lenne. Holott az iskolaépü-

let  nagyon is valóságos szereplője az oktatásnak. Fizikai le-

nyomata az iskolaügy körül zaj ló tör téneti  konfl iktusoknak és 

kompromisszumoknak, ambiciózus reformoknak, progresszív

Bevezetés

gondolatokkal vagy éppen nyí l t  pol i t ikai törekvésekkel fel lépő 

mozgalmaknak. Több korszak és nevelési  elv hagyatéka tehát 

az épület ,  ahol a mai tanítás zaj l ik .  A tanárok pedig foglyai 

az iskolaépület által  diktált  viszonyoknak. Az, hogy az iskola 

osztálytermek sorozatából ál l ,  olyan mélyen beivódott a kul-

turál is kódrendszerünkbe, hogy sokak számára szinte észre-

vehetet len vagy legalábbis ref lektálat lan marad, lehetet lenné 

téve így az iskolai környezet elemeinek újragondolását.  … az 

osztályterem alapstruktúrája az ipari  forradalom óta jóformán 

semmit sem változott .  Márpedig ez az alapstruktúra szinte 

fenyegető hangulatot áraszt ,  amely észrevétlenül ,  tudat alatt 

befolyásol ja az iskola működését .  A hagyományos osztályter-

mekből felépülő iskola ma is i lyen, i lyen is volt  s talán i lyen is 

marad. A hely és a környezet csupán mellékes,  járulékos té-

nyező, ahol a tanítás lefolytatható, semmi több, sőt ,  ha lehet, 

még ennél is kevesebb…”(1)

(1) A tanulás helyei: iskolaépítészet
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A z építészképzésről

 A felsőoktatási  épületek tudományterületüktől ,  vagy 

úgynevezett specif ikusságuktól függően más és más szabály-

rendszer,  i l l .  ter vezésmódszer tan felhasználásával kerülnek 

megter vezésre. Az építész szakterület ,  mint mérnöki és mű-

vészet i  diszcipl ína komplex képzési  struktúrát fed le a ma-

gyar felsőoktatásban. A ma fel le lhető építészképző egyetemek 

képzési  formája azonos felépítéssel  rendelkeznek. A képzé-

s i  formák ekvivalens összetételűek, így az egyetemek között i 

át járhatóságra a rendszer egységessége nyújt  lehetőséget.  A 

képzési  struktúra ezáltal  á l ta lánosan azonosnak vehető, archi-

tektúrájuk az elmélet i  és gyakorlat i  oktatáson alapszik.

 Az oktatás tantárgyanként,  vagy tematikától függően 

rendeltetésszerűen dedikált  tantermekben tör ténik,  melynek 

kia lakítása eltérően rendeltetéstől  és felhasználótól függ. A 

felhasználó felépítését a hal lgatói és oktatói közösség teszi 

k i ,  melynek összetétele,  nemek aránya, nációja,  stb.  is  sokat 

formálódott az elmúlt időszakban. Az oktatásra k ia lakított 

terek az elmúlt évt izedekben minimál is változáson mentek 

keresztül ,  a kor társ oktatói ,  i l letve építészképző felületektől 

igencsak lemaradva. Dolgozatom témája nem más, mint a 

kor társ építészképző tér v izsgálata,  fe lülv izsgálva a tanterem 

felhasználóit ,  annak felhasználását ,  a tanterem fogalmának 

je lentését és újraér telmezését mestermunkámon keresztül . 

 Az építészképzés komplexitása a mérnöki és művészi  tu-

dományágak álta l  tevődik össze, mely komplexitás a műszaki és 

művészi  oktatáson belül  ezek elmélet i  és gyakorlat i  oktatásában

fotó Pécsi Tudományegyetem 
Műszaki és Informatikai Kar - É81 építészképző csarnok

A PTE MIK campusa a 2016-ban indult egyetemfejlesztési program keretén 
belül  egy új építészképző csarnok, i l letve egy gépész oktatási épület ter-
veivel bővült .  A fej lesztés komplex, felúj ításokat,  átalakításokat környezet-
rendezést és új funkciók megjelenését is tar talmaz. Az első ütemben az É81 
építész és G56 gépész csarnok kivitelezése került sor,  melynek befejezése 
2019 év elejére ütemezett .  Mestermunkám az egyetemfejlesztési projektek 
közül az É81 építészképző csarnoképület bemutatásával foglalkozik.
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mutatkozik meg. A különböző tantárgyak közel azonos, vagy 

éppen el lenkezőleg, tel jesen különböző tér igénnyel vannak 

épületük felé.  Ezeket a különböző igényeket szükséges a kor 

elvárásainak f igyelembevételével szemügyre venni ,  az eddigit 

fe lülv izsgálni ,  i l letve a megcélzott v iselkedési  formák vizsgála-

tával  előrevet í teni egy optimál is oktatási  fe lület k ia lakításának 

lehetőségét.

Általánosságban ki je lenthető, hogy egy épület ter vezésmód-

szer tani képlete le írható egy jól  megír t  szoftver  futtatásával 

egy jól  megter vezett hardver  belsejében. A szof tver maga a 

belső tar talom és funkció, i l letve az épülettel  szemben támasz-

tott  követelményrendszer és igények kódolása, a hardver pedig 

nem más, mint az igényeket mater iá l isan megtestesí tő épület-

szerkezet és épülettömeg. Jelen dolgozatban egy kor társ épí-

tészképző tér k ia lakításának lehetőségeire készülnek felveté-

sek, a képletbe helyettesí tő elemek segítségével . 

A fel tüntetett  ábra azt hivatott bemutatni ,  mi lyen elvek mentén 

épült  fe l  a mestermunkám tárgyát képező épület elv i  fe lépíté-

se. A két diagram alapján eltolódni látszik a szof tver és hardver 

arányainak összessége, de első etapban elemezzük az első fel-

építést .  Egy hagyományosnak vélt  oktatási  tér szof tver tar to-

mánya az oktatást ,  míg a hardver az oktatói teret tar talmazza. 

I t t  a szof tver nem tar talmaz speciál is  igényeket,  nem igényel 

új í tást ,  csupán az oktatáshoz szükséges fel tételek számítanak 

bele a működéshez szükséges követelményrendszerbe.

 Ezek a fel tételek leginkább az optimál isan felál l í tott  oktatás-

módszer tan komponenseit  je lent ik . 

A hardver t v izsgálva pedig az oktatói tér,  mint korunk követel-

ményeként már inspirációs térként kezelt  fe lület je lenik meg. 

Az inspirációs,  vagy inspiráló tér je lenthet i  az építészet i  esz-

közökkel megvalósítható térdimenziót (nyomott - tágas tér = 

térarány) ,  természetes környezettel  való kapcsolatot ,  vagyis a 

természetes fénnyel való bevi lágítást és kapcsolat i  rendszer t a 

természetes környezettel  (melynek relevanciájáról szakirodal-

mak és kutatások írnak) ,  vagy térkapcsolatokat (át láthatóság 

kontra szeparáltság),  de je lenthet i  a belsőépítészet i  eszközök-

kel k ia lakított  v izuál is  élményt (mint térkia lakítás,  anyag- és 

színhasználat ,  bútorhasználat ,  berendezési  mód, stb.) . 
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A vizsgálódás következő pontja maga a tanterem, mint foga-

lom ér telmezése volt  korunk igényeivel  szembesítve, i l letve 

megfeleltetve azoknak. Egy kreat ív,  e lmélet i  és gyakorlat i  ok-

tatói  fe lület hogyan ér telmezhető egy tanterem 4 fala között , 

vagy hogyan lehet k iszabadítani saját kor látai  a lól ,  megtar tva 

mégis rendeltetését és funkcional i tását .

Az előzőekben megfogalmazott tanterem, mint oktatás (szof t-

ver) és oktatói tér (hardver) együtteseként def iniá lható. Ha 

részletesebb megfogalmazást szeretnénk, ta lán a legponto-

sabb jel lemzés a következő lehet:  A tanterem egy dedikált  tar-

ta lommal bíró oktatói fe lület ,  mely a felé támasztott (specif i-

kus) követelményeknek szükséges megfelelnie.  Amint ehhez a 

felülethez összetettebb tar talom társul ,  maga a tanterem szó 

ér vényét veszít i .  Talán ezt a célk i tűzést szeretné egy kor társ 

építészképző hely elérni ,  ahol az oktatáson felül  többlet je len-

téssel  párosul jon az eddigi fogalom. 

A második diagramban olyan tényezőkkel gyarapodott a ma-

ter iá l is  és immateriá l is  a laphalmaz összessége, amely fel téte-

lezett választ ,  továbbá irányt adhat az új  építész oktatói fe-

lü letre.  A szof tver halmaz, mint már oktatás ér tendő, ahol az 

alapelemek 1) az oktatásmódszertan  és 2) a co-working 

fogalom. A hardver halmaz az oktatói tér egységét je löl i ,  ahol 

1) az open space  és 2) a kortárs platform  az új  a lapelemek. 

Az É81 megnevezés a mestermunkámat,  vagyis a Pécsi  Tudo-

mányegyetem Műszaki és Informatikai  Kar ( továbbiakban PTE 

MIK) új  építész csarnokát je löl i . 
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A z oktatásmódszertan, 
mint építészeti eszköz

 Minden egyes képzési  forma az álta la indukált  vagy 

megcélzott oktatásmódszer tanával je l lemezhető. A képzési 

formák specif ikussága eltérő módszer tanokat eredményez-

nek, de egyazon képzésnél maradva, a különböző egyetemek 

is produkálhatnak eltéréseket.  Az egységesített  magyar fel-

sőoktatási  rendszerben i t t  kapnak szabad kezet az egyetem 

intézményeinek vezetői ,  ahol az oktatási  stratégiát eszközként 

arculat alkotóként,  vagy habitus formálóként használhat ják.

„… az oktatási  folyamat ál landó, ismétlődő összetevői ,  a tanár 

és a tanuló tevékenységének a részei ,  amelyek különböző cé-

lok érdekében eltérő stratégiákba szer veződve kerülnek alkal-

mazásra.”(1)

 Az oktatásmódszer tan ki fe jezett térképző hatással  bír, 

hiszen rendelkezik többek közt a tanóra metódusával ,  a hal l-

gatói csopor t létszámával ,  így az oktató és hal lgató viszonyá-

val ,  a tér felhasználásának módjával ,  eredményezve tehát a 

k ia lakítandó tér rendeltetését ,  dimenzióját ,  fényigényét,  be-

rendezését,  k ihasználtságát,  stb.  Mindez olyan immateriá l is 

építészet i  eszközként kezelhető, amely a működés minőségét 

befolyásol ja.  Az eddig lekövethető képzési  struktúra és meg-

f igyelt  v iselkedési  forma által  eredményezett tér igény elsődle-

ges aspektusa volt  egy önál ló,  új  oktatási  térhalmaz meghatá-

rozásánál .

„Még néhány évt izeddel ezelőtt is  az iskolára és a nevelés tárgyi , 

építészeti környezetére csupán mint tanulás hátterére tekintettek. 

(1) Falus Iván: Didaktika fotó Pécsi Tudományegyetem 
Műszaki és Informatikai Kar - É81 építészképző csarnok
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arányának vetülete.  Ezen képzések ent i tása megkérdőjelezhetet len, 

v iszont a kreat ív,  a lkotói munkát elősegítő és fej lesztő gyakorlat i  órák 

sokszínűsége nevezhető igazán a hol iszt ikus építészképzés esszenci-

ájának. 

 Az elmélet i  oktatás tér igénye a hagyományos teremstruktú-

rából adoptálható. Az oktatói pódium és a hal lgatói padsor álta lá-

nos képletbe helyettesí thető, vagyis a zöld tábla és a rögzített  padok 

rendszerbe foglalt  sorozata,  v iszont a korszerű oktatói termek már 

nem ezt a tradic ionál is  architektúrát követ ik .  A f ix padsorokat már a 

mobi l is ,  egymásba pakolható és sorolható konferencia székek vált ják 

fel ,  az előadó, vagyis oktató helyét pedig a pulpitus helyett a mobi l is 

tábla,  vagy leginkább már a projektor határozza meg. 

Az elmélet i  oktatás helyszínét a k imondottan tanterem kialakítás he-

lyett  egy lazább felépítésű tér def iniá l ja .  Ezt a fa j ta mobi l i tást a mul-

t i funkcionál is  terekre, azaz az optimal izálásra való igény alakította k i .

 A gyakorlat i  képzésben lefedett tantárgyak között is  léteznek 

rendeltetésből adódó tér igény szükségletek.  A tér igény szükségletek 

leginkább a belsőépítészet i  k ia lakításban vagy berendezésben mu-

tatkoznak meg. Ezek a berendezések különböző felhasználást produ-

kálnak. Az alábbi fe lsorolásban azok az építészoktatásban jelentkező 

gyakorlat i  tárgyak teremigényei olvashatók, ahol a berendezés,  vagy-

i s  munkafelület nem kötött k ia lakítással  rendelkeznek: rajz műterem, 

makettező műterem, számítógépes terem, konzultációs gyakorlat i  te-

rem. Megfigyelhető, hogy az eddig szeparált ,  k isebb tantermekben 

megvalósuló órák egy nem kötött berendezésű teret igényelnek. 

Az iskolai  környezet témájában születő aktuál is  tanulmányok-

nak ez az egyik (ha nem a leggyakrabban) v isszatérő meg-

ál lapítása, mondhatni k l iséje.  Tény, hogy az iskolai  oktatást 

korábban kizárólag a tanár szemszögéből ér telmezték, ideér tve a 

tanár-diák viszont,  i l letve mindazokat a szemléltető eszközöket (pl . 

képeket,  könyveket,  ügyességi fe j lesztő játékokat) ,  amelyeket a tanár 

használ munkája során. A f iz ikai  környezetről a l ig vettek tudomást, 

mintha a tanítás egy helyfüggetlen folyamat lenne. Holott az iskola-

épület nagyon is valóságos szereplője az oktatásnak…. Az, hogy az 

i skola osztálytermek sorozatából ál l ,  olyan mélyen beivódott a kultu-

rál is  kódrendszerünkbe, hogy sokak számára szinte észrevét len vagy 

legalábbis ref lektálat lan marad, lehetet lenné téve így az iskolai  kör-

nyezet elemeinek újragondolását… Egy másik szerző, F isher „térbel i 

eszmélet lenségről”, 

„mély térbel i  csöndről”,  „környezet i  vakságról” beszél azzal kapcso-

latban, hogy sokszor szinte tel jesen f igyelmen kívül  hagyjuk a nevelés 

térbel i  környezetét (FISHER 2002, 2005). 

F isher megál lapította,  hogy az osztályterem alapstruktúrája az ipar i 

forradalom óta jóformán semmit sem változott .  Márpedig ez az alap-

struktúra szinte fenyegető hangulatot áraszt ,  amely észrevét lenül ,  tu-

dat alatt  befolyásol ja az iskola működését.” (2)

 Az építészképzést ,  mint kreat ív képzési  formát tekintve ki je-

lenthető, hogy a szof tver első elemeként maga az oktatásmódszer-

tan, vagyis pontosabban a gyakorlator ientált  képzési  struktúra ál l .  Az 

építészképzés gyakorlator ientáltsága az elmélet i  és gyakorlat i  képzés

(2) A tanulási helyei: iskolaépítészet
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A gyakorlat i  órákat az oktatásból adódó felhasználások további tér-

igényeket követelnek. Ezeknek a vizsgálata szintén az összetett kép-

zési  struktúrából ered, ahol a doktori  oktatásban a kutatói munkát 

képviselő szakmai konferenciák,  az elmélet i  oktatást reprezentáló 

előadások, az alkotói munkásságok prezentációja,  szakmai rendezvé-

nyek, workshopok je lennek meg szintén egy azon képzési  épületben.

 A felsorolt  rendeltetések igényeinek vizsgálata engedte meg 

azt az optimál is ter vezési  módszer tan kiválasztását ,  ahol a funkciók 

egy osztat lan térben, berendezésük mobi l i tásával létrehozhatók. A 

funkciók egyedül i ,  vagy párhuzamos működése már csak a tér dimen-

zióinak függvénye.

A gyakorlat i  képzés berendezése kevésbé összevethető a tradic ioná-

l i s  terem berendezéssel .  A konzultációs munkafelület léptéke, vagy 

darabszáma leginkább a csopor t létszámában lényeges, hiszen a be-

rendezési  igény lekorlátozódik a pad és szék összetételével ,  melyek 

mobi l i tása szabad felhasználást eredményez. 

 Az É81 nevű építész csarnokkal párhuzamosan megter ve-

zett G56 gépész csarnok is gyakorlator ientált  képzési  formát kép-

visel .  A gyakorlat i  óráknak helyet adó gépészcsarnok kötött mun-

kafelületei  k izárólag ál landósított  használatot engedett .  Az oktatói 

tér mobi l i tása,  vagyis rendeltetésének var iá lása i t t  nem megengedett 

az építészképző csarnokkal el lentétben. A két azonos kia lakítású, 

azonos szerkezettel ,  azonos raszter mérettel  és azonos térkiosztás-

sal  megter vezett épület azonos funkciónak rendelődik alá,  mégis az

fotó Pécsi Tudományegyetem 
Műszaki és Informatikai Kar - É81 építészképző csarnok
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rajz G56 gépész csarnok berendezési alaprajz

oktatásmódszer tan másfajta k ia lakítást eredményez.

 A dedikált  tar talom miatt k i je lenthető, hogy a gépész oktatói 

tér megegyezik a tanterem fogalmával ,  míg az építészképző térnél 

nem jelenthető ki  ugyanez. Tehát a kérdés megválaszolására,  hogy az 

építészképző oktatói tér mitől  tanterem, a válasz:  órarendhez kötött 

beosztással  bíró oktatói tér,  de nincs f ixen dedikált  tar talma, funkci-

onal i tásában sokoldalú,  var iábi l is  berendezésében pedig szabad fel-

használhatóságot eredményez.
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Tézis I . 

A folyamatosan fejlődő oktatási metodika az építész oktatás-

ban az új oktatási terek kialakítását támogatni tudja.

A „tanterem” jelentése elavult, amit egy kortárs oktatói tér 

írhat felül.  Ezek alapján kijelenthető, hogy az oktatási módsze-

rek és az oktatási terek összefüggésben állnak egymással.



Közösségformálás,
mint tervezésmódszertan

 Általánosságban véve ki je lenthető, hogy minden köz-

oktatási  épület szocial izációs helyszínnek tekinthető, így k i-

je lenthető az is ,  hogy az oktatási  helyszín kardinál is  közös-

ségformáló színtér,  vagyis ter vezésmódszer tani eszköz. 

Egy egyetemet és annak atmoszféráját ma már nem csak 

a képzési  színvonal ,  hanem a benne rej lő közösségi élet is 

je l lemzi ,  egyfajta habitus teremtve ezáltal .   Ezt a közös-

ségformálást az oktatási  tereket k iegészítve a hal lgatói és kö-

zösségi terek és azok kapcsolat i  rendszere képes támogatni . 

Az oktatásmódszer tanon belül  leginkább kétféle tanulásszer-

vezési  stratégia sorolható az építészképzés módszer tanához: 

1) a direkt tanulásszervezés:  a leg jel lemzőbb tanulásszer-

vezéshez tar tozó módszer tan, mely stratégia nagymér tékben 

tanári  i rányításra épül .  Olyan módszereket tar talmaz, mint az 

előadás, a magyarázat,  a szemléltetés,  a kérdve ki fe j tés,  az 

összehasonl í tás és a gyakorlás. 

Ez a faj ta tanulásszer vezési  stratégia alkalmas az informáci-

ók átadására és a készségek folyamatos fej lesztésére. A direkt 

oktatásszer vezés álta lában dedukt ív.  A dedukt ív el járás a leve-

zetések, bizonyítások, ér velések („top-down” logikai  el járások) 

láncolata.  Ez az oktatásban leginkább úgy je lentkezik,  hogy az 

oktató bemutat ja a szabályt ,  vagy álta lánosítást és példákon 

keresztül  i l lusztrál ja azt .  

A tanár és diák között kommunikáció lép fel .  2) A másik 

beazonosítható módszer tan az interaktív tanulásszervezési 

stratégia.  Mint ahogyan a neve is árulkodik,  az interakción,
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vagyis a kölcsönös, közvet len kapcsolaton alapszik.  Az okta-

tásban is elkülöníthet jük a kommunikáció és interakció fogal-

mát, miszer int az interakció az interperszonál is kapcsolat esz-

szenciája,  ahol a gondolatok és érzelmek cseréje,  megosztása 

zaj l ik mindig valamilyen kontextusban. Ez a kapcsolat már nem 

csak az oktató és diák között alakulhat k i ,  hanem diák és diák 

között is ,  megalapozva a közös munkát,  öt letelést ,  csapatban 

dolgozást és közösségformálást .  Az interakt ív tanulásszer ve-

zési  stratégia többféle csopor tképzési  és interakt ív módszer 

alkalmazását teszi  lehetővé. Ide tar tozik az egész csopor tban 

vagy kis csopor tban lefolytatott megbeszélés,  a projekt ,  a pár-

ban vagy csapatban tör ténő közös feladatmegoldás.

Jól  fe l ismerhető a különbség, mely didakt ika tulajdonítható az 

elmélet i  és mely a gyakorlat i  képzés módszer tanához. Ez sze-

rencsére a gyakorlatban nem ennyire szegregált ,  v iszont az 

oktatási  módszer t támogató oktatási  tér még nem igazán kö-

vette le a változásokat.

 A gyakorlator ientált  képzés lényege nem csak a felada-

tor ientáltságban rej l ik ,  hanem cél ja többek közt az is ,  hogy 

az egyéni munkavégzés és a csapatmunka között i  szakadék 

áthidalására választ adjon, egyfajta kölcsönhatást ( interakciót) 

előidézve. Az oktatási  struktúra tehát egyformán elősegít i  a 

szociál is- és együttműködési  képességek kia lakulását és fej lő-

dését ezáltal .



Az elmúlt pár évt izedben a közösségformálás,  vagy csapatban 

gondolkodás az irodai munkavégzés és munkafelület k ia lakítás 

fej lődésének kultúrájában is ugyanúgy megfigyelhető Magyar-

országon, ha a kreat ív munkaterületet tekint jük minta model l-

nek. Természetesen ez még mindig nagy lemaradást mutat az 

amerikai  és nyugati  mintákhoz képest ,  de a felzárkózás je lei 

nyomon követhetők.  

 Az irodai munkafelületek átformálódása és a kreat ív ok-

tatói  fe lület innoválása között erős párhuzam f igyelhető meg. 

A co-working fogalom nem ismeret len számunkra. A közel egy 

évt izede i t thon is bevezetett metódus egyre inkább közked-

velt  munkahelyt ípust je lent manapság. Ez a kor társ ,  független 

munkafelület egy úgynevezett neonomád munkavitel t  hozott 

létre,  ahol független felhasználási  módban, egy azon térben 

(későbbiekben részletesebb bemutatást kap a tér minősége) 

önál ló vagy közös munkavégzés foly ik .  Mindez egy olyan plat-

form, ami átmenetet nyújt  a bérelhető iroda, k lub és kávéház 

között .  Legfőbb lényege, hogy a távmunkát végző egyének 

olyan térben alkothassanak, mely inspiráló hatással  bírnak, 

lehetőségük legyen egy professzionál is  térben és felszerelt-

séggel dolgozniuk akár önál lóan, akár csopor tba rendeződve. 

Az interakció meg jelenhet k isebb és nagyobb csopor tosulások 

között ,  így egyfajta kooperat ív csopor tmunka valósul meg. 

A co-working első irodájának (Brad Neuber – „Kalapgyár ”) 

a lap mondanivalója a szabad felhasználásban rej lett .  I t t  még 

nem egy dedikált  munkafelületről  volt  szó, leginkább egy
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fotó Google  co-working irodaház 
Varsó



fotó Google  co-working irodaház 
Madrid
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munkafelületet k iegészítő közösségi tér megalkotásáról ,  ahol a 

csopor t lehetőséget kapott a k ikapcsolódásra,  tapasztalatcse-

rére,  akár öt letelésre vagy közös munkára egyaránt.

 Ezt az alap struktúrát k iegészítve egy szintén aktuál is 

co-working irodai je lenségről érdemes említést tenni ,  mely az 

építészképzésben is je len lévő alkotói munkával párhuzamba 

vonható, i l letve vizsgálódásra ad alapot.  Az ingat lanfej lesztés 

és munkahelyi  kultúrával kapcsolatos elvárások folyamatos fej-

lődése a vele szemben támasztott igények láncolatával válto-

zik.  A közösségi munkafelület továbbfej lesztésére a Hubhub és 

a HB Reavis lengyel ingat lanfej lesztő cég innovat ív potenciált 

láttak a star t-up cégek és vál la lkozók támogatásában, szpon-

zorálásában. 

 A kia lakított  i rodatér struktúra olyan funkcióval bővült , 

mely továbbra is közösségépítő, v iszont további kapcsolat-

építésre nyújt  lehetőséget.  A Hubhub cég Varsóban található 

egyik co-working irodája olyan előadássorozatoknak, megnyi-

tóknak, vagy kiá l l í tásoknak vált  színterévé. Ez nem csak a ta-

pasztalatcserére nyújt  lehetőséget,  hanem a szakmabel i  vál-

la lkozók bemutatkozására, ér vényre juttatására potenciál is  és 

elérhető. 



fotó Hubhub  co-working irodaház
Pozsony
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fotó Hubhub  co-working irodaház
Varsó



 A co-working irodai létforma szépen beazonosítható az 

építészképzésben, pontosabban az alkotói munkát igénylő fel-

adatok oktatásában. A párhuzam a szabad felhasználású, min-

den vál la lkozó számára nyitott  tér (co-working) és a kor társ 

építészképző tér között fedezhető fel .  Létrejön a közösség-

gondozói platform. Ez a munkamódszer rendelkezik a funk-

cional i tásról  azzal ,  hogy nem szabályozza azt .  Felhasználása 

lehet produkt ív,  lehet v iszont csupán kapcsolatépítő szerepű. 

Generálhat egyfajta kol laborációt vagy egyéni ,  vagy közös cé-

lok elérésében egyformán. Lényegében a gyakorlator ientált 

oktatásmódszer tan egy új í tására lehet válasz,  ami alapvető-

en a kor társ építész irodai munkamódszer t tükrözi ,  kezdve az 

egyéni munkától ,  a csopor tban alkotás és problémamegoldá-

son át a szakágakkal való együttműködésig, stb. 

A co-working fogalom egy életforma, ami olyan viselkedési 

formát nyújt  model lként,  ami k imondatlanul is ,  de már je len 

van a (gyakorlator ientált )  építészképzésben. Az alkotói munkát 

végző hal lgatók csopor tba rendeződése tanórán, vagy azon 

kívül  régóta nyomon követhető viselkedési  forma. A közösség-

formáló módszer tan olyan „szof tver ” alkotóelem, amely nem 

csak az oktatásmódszer tan újabb eleme lehet,  hanem az okta-

tói  tér minőségét is  befolyásol ja. 

 Szó esett már az inspirat ív térről ,  mely az ingerszegény 

otthoni körülményeket hivatott pótolni ,  ez ugyanígy igaz egy 

ingerszegény tanterem kiváltásáról . 
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fotó Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar aula
készítette: Sike Ildikó

Az előremutató, megújuló rendeltetés és felhasználási  mód to-

vábbi formáló eszköze az oktatói térnek. Miután korábban már 

def iniá l tuk,  hogy a tanterem egy merev dedikált  tar talommal 

bír,  így továbbra is k i je lenthető, hogy ez a szabad felhasználás 

feloldja ezt a megnevezést és egy oktatói térre,  vagy építész-

képző térre szimpl i f ikálódik a megfogalmazás.
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Tézis I I .

A kortárs építészoktatásban a hallgatók autonóm entitá-

sáról a hangsúly áthelyeződik az interperszonális közös-

ségi tanulócsoport(ok)ra.



Open space, mint hardver

 Az open space alapfogalma egy munkamódszerhez kö-

tődik,  mely a csopor tos workshop technikán alapszik.  Az elmé-

let  Harr ison Owen nevéhez fűződik,  mely szer int a szer vezet-

fe j lesztés egyik módozata a kreat ív,  hatékony kommunikáció, 

együttgondolkodás kultúráját segít i .  Lényege egy kérdéskör 

megvitatása napirendi pont megszabása nélkül ,  szabad gon-

dolatáramlást indukálva. A módszer megtaníthat ja a vezetést 

nyitottságra, bizalomra, hatékony delegálásra,  bevonásra,  a 

saját beosztottak erejének megismerésére, továbbá a munka-

társakat önbizalomra tanít ja ,  együttműködésre, saját fe lelős-

ségük megtalálására és ér vényesítésére.

 Ez az alapfogalom is fontos aspektusa lehet a közössé-

gi munkamódszerek vizsgálatánál ,  v iszont az open space, mint 

szabad/nyitott  tér építészet i  fordításában is lényegi v izsgáló-

dási  a lap. A co-working iroda model l  bemutatásánál elhangzott 

az egybefüggő, nyitott  tér,  mint specif ikus munkaál lomás(ok) 

összességét befogadó helyszín.  A támogatni k ívánt közösségi 

életet és a csapatmunka lehetőségét egy nagyobb alapterületű 

hely iség képes megoldani a k isebb irodákkal el lentétben. Tehát 

ereje a szeparálat lan térben van. A co-working iroda alaprajz i 

fe lépítése a gyakorlat i  képzésben megtalálható, konzultációs 

óráknak helyet adó térrel  azonosítható.

Egy építésziroda működése is leginkább a csopor tban való 

együttdolgozást je lent i .  Természetesen egyéni munkavégzés is 

foly ik ,  de a meetingek, közös gondolkodás a közös felhasználású
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munkaasztalnál folynak. A tágas,  egybefüggő tér környezet-

pszichológiája,  vagyis ember és környezet v iszonya tel jesen 

más eredményt nyújt . 

A legtöbb újonnan kialakított  i rodák dimenziója,  a laprajz i  be-

rendezése már ezt a metódust követ i ,  akár k isebb, akár na-

gyobb létszámot befogadó irodáról beszélünk.

 Egy hazai példával szemléltetném ezt a faj ta ter vezői 

habitust megtestesí tő építész műterem atmoszférát .  A tér-

struktúra működését és motiváló erejét a személyes tapasztalat 

és a kol lekt íva álta l  igazolt  kel lemes légkör igazol ja leginkább.  

A térkia lakítás közösség kovácsoló ereje  az inkubátorházként 

működő műterem házban  tel jes mér tékben  igazolt .   

Az építész és belsőépítész irodát megalapító Bényei István 

a felúj í tandó ipar i  épület átter vezésénél törekedett az open 

off ice,  vagy open space térstruktúrára.  A változat lan kereszt-

metszetű, archet ipikus geometr iá jú épület tar talma bizonyos 

szelvényenként eltérő, mégis legnagyobb szegmensét a mun-

kahelyek egybefüggő tere alkot ja.  Tehát a hangsúly a tér di-

menzióján, vagyis az ér intett  hely iség keresztmetszetén és 

légtér arányán van. A kia lakított  munkaál lomások sorolt  rend-

szerének végében egy nagy tárgyaló talá lható, mely a közös 

gondolkodás, csapatmunkák és különböző meetingek helyéül 

szolgál .  A tér szeparálását igen különleges, mobi l is  módon ol-

dotta meg a ter vező. 



Egy kadmiumvörös hangszigetelő függöny színpadias lezárása 

oldja meg a funkcióból adódó leválasztást .  Az egybefüggő tér 

k iegészül még egy kisebb tárgyalóval ,  melyet leginkább az iro-

dalétszám indokolt ,  i l letve egy újabb közösségi térként funk-

cionáló teakonyhával ,  ahol a legsűrűbb közösségi élet zaj l ik . 

Az emelet i  részen egy kisebb fürdőszoba és a vezetőségi i roda 

helyezkedik el .  A fürdőszoba kialakításánál ismét a dolgozó-

barát k ia lakításra f igyeltek,  gondolva azokra, akik környezet-

tudatos életmódot folytatva kerékpár t választanak közlekedési 

eszközüknek. 

Az épület kor társ és előremutató ter vezést tudhat magáénak, 

és mindez nem csak az anyagválasztásban, belső kia lakítás-

ban, vagy a természetes környezetével való erős kapcsolatá-

ban mutatkozik meg, hanem egy abszolút produkt iv i tásra és 

komfor tra törekvő szemléletmódról árulkodik.
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kép B13 Építőművész Kft.
www.epiteszforum.hu
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Irodai munkaállomás típusok - A Doktori Iskola

 Az elmúlt évt izedben az irodai munkaál lomások meg-

je lenésében nagy átalakulás volt  megfigyelhető. Számos új  fo-

galom került  be a köztudatba, melyeket leginkább az amerikai 

származású munkahelyi  kultúrából vettünk át .  A fej lődés,  vagy 

inkább fej lesztés legnagyobb alakító ereje a felhasználói  kör 

többrétűségéből fakad, ami pedig nem más, mint a több nem-

zedék, vagyis generáció egyazon munkacsopor tban való meg-

je lenése. A leg jel lemzőbb nemzedékek 1)  a babyboom, 2) az 

X és 3) az Y generáció, ahol az irodai v iselkedésben és szoká-

sokban legkivehetőbb a különbség. Míg az egyik generáció k is 

i roda boxokban (cubic le/ cubic le desk) szocial izálódott ,  úgy a 

másik pedig már az egyterű irodák vi lágába csöppent,  bele-

születve a technológiai  forradalomba. A munkatér innovációja 

tehát a különböző generációk viselkedési  formájából fakad.

A különböző újfa j ta és hagyományos munkaál lomások példáira 

a mestermunkámban szereplő doktori  iskola i roda térberen-

dezésének vizsgálatával á l l í tottam fel ,  e l térő berendezési  mo-

del lek szerepeltetésével .  Az alaprajzon az új  oktatási  csarnok 

alaprajza látható. A hosszant i  a laprajz centrumában a bejárat 

és előtér talá lható, mely az épületben elhelyezendő két ren-

deltetést ,  azaz oktatási  teret és doktori  iskola i rodáját szeg-

reál ja .  A két funkció szignif ikáns módon mégsem különül el 

egymástól ,  hiszen a pécsi  építészképzési  struktúra a graduál is 

és az azt k iegészítő posztgraduál is képzéstől vál ik komplexé. 
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A doktoranduszok és a graduál is képzésben résztvevő hal lga-

tók  képzése az új  építészképző csarnokban tör ténik,  képzésük 

és feladatkörük je l legéből fakadóan mégis külön teret igényel-

nek. A doktori  tanulmányok és kutatói munkahely k ia lakítása 

leginkább az irodai berendezést és felhasználást közel í t i  meg.

 A co-working munkamódszer és az open space térki-

alakítás követendő model l  volt  a doktor i  iskola i rodaterének 

ter vezésmódszer tani megfogalmazásakor.  A tér k ia lakítása 

első sorban kutatói munkavégzésre épül ,  de a kreat ív mun-

kavégzésre is ugyanúgy ter vezni kel lett  a rendeltetést .  A 

kutatói munkához szükséges berendezési  mód a tradic ioná-

l i s  i roda felépítésben kimerül .  I t t  személyre dedikált  munka-

fe lületek k ia lakítása je l lemző, az egyéni munkavégzés saját , 

f ix  munkaál lomáson tör ténik.  A kollaborációs térkialakí-

tás ,  mint ter vezésmódszer tant alakító eszköz új  fogalom a 

kreat ív,  csopor tos munkavégzés során. Ez egy lazább kiala-

kítású, oldottabb légkörű munkafelületet je lent ,  v iszont a 

break out,  vagy közösségi zónától abban különül el ,  hogy a 

komfor tosabb kialakítással  el lentétben (babzsák, stb.)  mun-

kavégzésre alkalmasabb bútorokkal ,  mint asztal  és szék ösz-

tönöznek a kreat ív és hatékony munkára. Shared desk/hot 

desk  fogalma nem ki fejezetten beazonosítható a kutatói 

munkakör témakörében, v iszont érdemes említést tenni róla. 

5o
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készítette: Sike Ildikó

A munkahely úgynevezett osztott munkaál lomásként minősül , 

ahol az íróasztalnak f ix használója nincs.  Leginkább olyan fel-

használóknál ér vényes ez a k ia lakítás,  ahol kevesebb munka-

végzés foly ik az íróasztalnál .  Ez a munkaál lomás talán olyan 

funkcióval párosítható, mint pl .  a tárgyalóasztal ,  ami ezáltal 

nem csak a meetingekre alkalmas, hanem eset leges munka-

ál lomásnak is tekinthető. A tárgyalóasztal  ezen az opcionál is 

használaton felül  külön használatú területet is  lehatárolhat .  Az 

innovation lab ,  vagyis innovációs labor közösségi zóna és a 

munkafelület társ í tása,  leginkább projekttevékenységek t ipikus 

tere,  ahol egy-egy projektre egy-egy munkacsopor t verbuvá-

lódhat. 

A doktori  iskola új  terénél a hangsúly a közös munka lehetősé-

gén, volt .  A tel jesség igénye nélkül az utolsóként bemutatan-

dó rendeltetés a minden irodában kialakításra kerülő teakony-

ha-étkező funkciócsopor t .  Ez a teakonyha szerep is változáson 

ment keresztül ,  ugyanis az eddig pluszban meg jelenő közös-

ségi színtér mel lett  már munkamegbeszélések helyszíneként is 

ér telmezhető a funkció.

A berendezési  ábrasor a kol laborációs térkia lakításra alapoz, 

ahol dedikált  munkafelületek sorakoznak. Ezt egy szeparált 

i rodacsopor t egészít i  k i ,  ahol a doktori  iskola vezetősége és 

t i tkárság kap helyet .  Ez az osztat lan térben egyfajta lábakra 

ál l í tott ,  fe lülről  nyitott  i rodaboxként je lenik meg. A funkciókat 

egyfajta innovat ion lab egészít i  k i ,  ami alkalmas tárgyaló, bra-

instorming, relaxációs funkcióra egyaránt.



Tézis I I I .

A posztgraduális építészképzés színtere a mai kortárs 

építésziroda térkialakításával megfeleltethető. Felhasz-

nálójuk kiszolgálása azonos szempontrendszer figyelem-

bevételével eszközölhető. 
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Open space, vagyis az oktatói felület térarányai

 Az open space térstruktúra az oktatási  fe lület k ia lakí-

tásánál is  fe l tétel  nélkül megfeleltethető. A nagy egybefüggő 

tér méretezésétől függően úgymond mult i funkcionál is  tér ala-

kítható ki .  Ez a mult i funkció az oktatási  fe lület további rendel-

tetések kiegészítéséből tevődik össze. Az oktatás tér igényét 

k ie légítő funkciók 1)  az előadó tér,  2) konzultációs tér,  3) pre-

zentációs tér és 4) tanuló tér,  míg az oktatáshoz kapcsolódó 

és azt k iegészítő funkciók 5) konferencia terem, 6) a workshop 

tér,  7) k iá l l í tó tér,  8) rendezvény tér és nem utolsó sorban 9) a 

hal lgatói közösségi tér. 

Ezen rendeltetések kia lakítására egy optimal izált  térdimenzió 

meghatározása volt  a ter vezési  fe ladat.  Az oktatásmódszer-

tanból k i indulva, a gyakorlat i  tantárgyak létszáma elsődle-

ges méretezési  adatként szolgált .  A kreat ív ter vezési  munkát 

igénylő tantárgyak létszáma tantárgyi tematikától ,  vagy képzé-

s i  tagozattól  (nappal i/  levelező) függően eltérő számot mutat , 

k is létszámtól (20-35 fő) egészen a nagy létszámig (60-80 fő) .
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rajz É81 oktatói tér alaprajz berendezés formák
készítette: Sike Ildikó
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 Természetesen a létszám önmagában nem kval i f ikálha-

tó,  hiszen függ a konzulensek és hal lgatók számának aránya-

i tól .  A két létszám méret mégis elsődleges ter vezési  aspek-

tus.  A tér dimenziójának kezdeti  meghatározása a nagyobb 

létszámból indult  k i .  Az alap berendezés ( fe lső ábra bal osz-

lop) a több férőhelyes asztal  k ia lakítás,  akár kezdetleges cso-

por tkia lakítások gerjesztéseként.  A tér mult i funkcional i tása a 

mobi l i tásban rej l ik .  Miután osztat lan térről  beszélünk, így a 

különböző berendezési  sémák je lenthet ik ebben az esetben a 

mobi l i tást .  Az instant berendezési  lehetőségre olyan bútorok 

nyújthatnak lehetőséget,  melyek könnyen mozdíthatók, egy-

másba/egymásra pakolhatók, i l letve eset leges raktározásuk fo-

lyamán kis hely igénnyel rendelkeznek. 

A felső jobb oldal i  oszlopa az elmélet i  órára való berendezés-

re mutat módozatokat.  Amint már ér tekezésemben korábban 

említettem, az előadó helye nem pódiummal k i je lölt ,  hanem a 

mult imédiás eszközök és mozdítható táblák felszereltségével 

mobi l issá tehető. Így a tér erre alkalmas ( fa l ) fe lületével bár-

mely pontja előadó térré válhat .  A tér léptékéből adódóan, 

i l letve a mobi l is  k ia lakítás lehetőségével több előadó felület 

létrehozható. Ez természetesen nem csak az elmélet i  oktatás 

funkciójára igaz, hanem workshop-ok, vagy eset leges szakmai 

konferenciák megtar tására egyaránt.

A kis létszámra való berendezés látszólag kel lemes, nem iga-

zán optimál is k ia lakítást eredményez, v iszont a fennmaradt

felületek puffer térként tovább ér telmezhetők. 
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Az ábrán (1 .  ábra) a vegyes,  i l letve az oktatást k iegészítő funk-

ciókra való berendezési  architektúra vizsgálható. A tér k ihasz-

náltsága eltérő a felhasználások módjából k i folyólag, v iszont 

az alapvető oktatási  funkciónál k i je lenthető az optimal izált 

ter vezési  méret helyes meghatározása. A tér opt imal izálá-

sát keresztmetszet i  ábrák (2.ábra) támaszt ják alá.  A konstans 

geometr iá jú épület bizonyos rasztereiben felvett szelvényei 

más-más tar talmat tükröznek. A diagram a közlekedő felüle-

tet ,  fe lette a használatból származó hely igényt,  majd legfelül 

a pr imer használatot ,  vagyis a használat i  berendezést je löl i . 

Végül az épület egészében felvett hosszmetszet i  diagram (3. 

ábra) mutat ja meg egy berendezési  sémára vett k ihasználtság 

mér tékét.

(1 .  ábra)

(2.  ábra)

(3.  ábra)
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Tézis IV.

Az open space térstruktúra a kortárs építészképző ok-

tatási felület kialakításában beintegrálható metodika, 

mely támogatni tudja a komplex képzés által létrejött 

igényeket.
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Kortárs platform – inspiratív tér

 A mai építészet nyelvezete nem létezik nemzetközi k i-

tekintés nélkül .  Ez sosem volt  másképp, a global izálódás az 

építészetben is folyamatosan je len van. A kor társ építészet 

mindig a je len kontextusában ér telmezhető és a je len kor igé-

nyeire és problémáira igyekszik választ ta lá lni .  Természetesen 

ez leginkább egy ideal izált  kép, hiszen kötelességünk legalább 

a beismerés,  miszer int az építész indiv iduum is képes az ön-

célú produktum megalkotására.  A kor társ tér,  akár urbánus, 

akár belsőépítészet i  ér telemben vett tér forma formavi lágában, 

anyaghasználatában és az álta luk hordozott je lentésében, esz-

meiségében lakozik. 

Az irodai munkafelületek,  i l letve az alkotói és oktatói tér átfor-

málásánál emlí tésre került  az inspiráló tér k i fe jezés.  Christ ian 

Kühn bécsi  professzor tanulmányában ír  új  oktatási  terek c ím-

mel az osztálytermek megreformálásáról .  A professzor szer int 

a nyitott  tanulás új  helyeket igényel és ezt az új  pedagógiát 

hiba lenne a hagyományos osztályterem falai  közé szorí tani . 

E lmélete szer int „az iskolát egészében az új  pedagógia igé-

nyekhez kel l  szabni ,  változatos tanulási  formákra és tevékeny-

ségekre alkalmas, különféle csopor tnagyságokat befogadni 

képes tanulási  helyeket kel l  k ia lakítani .  Az új  tanulási  helyek 

iránt i  igény a ter vezési  gyakorlat je lenlegi formáját is  idejét-

múlttá teszi ,  hiszen nem normákra és előírásokra, hanem sok-

kal inkább alternat ív,  a használók részvételével zaj ló ter vező-

munkára van szükség.”

68

(1) A tanulás helyei: iskolaépítészet

A tanulást segítő környezet (vagy inspirat ív környezet) elő-

segít i  a kel lemes környezet pozit ív hatását a tanulási  te l jes í t-

ményre és a szociál is  kapcsolatokra.  „Peter Barrett  és Lucinda 

Barrett  (2010) az ér telem st imulálásának a folyamatát í r ják le, 

amelyben meghatározó szempont a szín,  a ( természetes) fény, 

a hangok, a t isztaság és a funkcionál is  rend. Dudek (2005) 

mindezt k iegészít i  az alkalmazhatósággal ,  a f lex ibi l i tással ,  va-

lamint a külső szabadtérrel…. .  A természetes anyagok je lenléte 

szintén pozit ív hatású. Az osztálytermek, laborok és álta lában 

az iskola esztét ikája,  a nyugalom és csend… alapkövetelmé-

nyek, amelyek előfeltételei  a tanulásnak, a kreat iv i tásnak és a 

jó közérzetnek.”(1)

A kreat iv i tást elősegítő tér k ia lakítása függ a felhasználói  kö-

zösségtől .  Míg egy álta lános iskolában vagy irodai térben al-

kalmazott ,  sz ínekkel tel i  fa l  st imulál ja a kreat ív munkavégzést , 

addig egy építészképző térben ennél specif ikusabb és indirek-

tebb megoldás célravezető.

Disszer tációm során az inspirat ív oktatói tér kutatásánál mű-

ködő model lek v izsgálatával indítottam. Számos megfelelő k i-

alakítású egyetemi épületek tettek tanúbizonyságot az oktatást 

támogató térkia lakításról .  I lyen példa Mies Van Der Rohe Cro-

wn Hal l  építészképző épülete,  mely az egyterű oktatói térki-

alakítást prezentál ja már 1956-ban, de Steven Hol l  Higgins Hal l 

impulzív anyaghasználata is inspiráló példaként szolgálhat . 



Az új ,  pécsi  építészképző tér anyaghasználatánál fe lá l l í tott 

ter vezési  szempontok mégis egy másik külföldi  egyetem épü-

let  szemléletével á l l í tható párhuzamba. 

A Delf t i  Műszaki Egyetem Hol landia legnagyobb műszaki egye-

teme és mára a vi lág ragl ista 4.  helyére besorolt  intézményé-

vé vált .  A 42000m2-es építészképző épület 2008 májusában 

tűzkár során összedőlt ,  így a képzés a régi központi  épületbe 

költözött v issza. A 32000m2-es meglévő épület átalakításával 

Europa Nostra dí jat kapott .  A bei l lesztett  képeken látható a 

terek struktúrája és az abból származó felhasználás.  Az alkotói 

folyamatok, a tanulás és közösségi terek helyszíne a már emlí-

tett  open space, vagyis nyitott ,  egybefüggő térben kialakított . 

A nagy tér természetes és mesterséges megvi lágításán felül  az 

anyaghasználat nyújt  a ter vezőmunkára alkalmas és inspiráló 

felületet .  Az indusztr iá l is  belsőépítészet i  eszközzel k ia lakított 

térbelső magában foglal ja a tágas,  nyitott  térkia lakítást ,  a lát-

szó gépészet i  és elektromos berendezéseket és a nyers,  natúr 

színhasználatot .  A beton, a fém és a fa nyers megmutatása, a 

szerkezet i  e lemek kapcsolata inspiráló téralakító eszközként 

minősíthető. Hiába az inspirat ív fogalom, a bútorok kiválasz-

tásánál a funkcional i tás elsődleges szempontként megelőzte a 

design központi  szerepét.

7o
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Az É81-ben meg jelenő anyaghasználatnál hasonló ter vezési 

e lvek mentén tör tént a ter vezés metódusa. A homogén anyag-

használat a nyers felületek megmutatásával jött  létre.  A ster i l 

fehér belsőben a szerkezet i  raszter,  gépészet i  berendezések és 

a természetes és mesterséges fény játéka szolgálnak belsőépí-

tészetet meghatározó eszközként. 

 Az inspiráló oktatási  tér egyik meghatározó eleme a 

hal lgatói közösségi tér k ia lakításán volt .  A valójában prezen-

tációs térként dedikált  fe lület közösségi térként is  funkcionál . 

Anyaghasználatát ,  mint ahogy azt az egész épület egészére 

nézzük úgynevezett eldobható anyaghasználatként fogalmaz-

hatjuk meg. Ez az eldobhatóság leginkább a környezettudatos-

ság fogalomkörébe csopor tosítható, ahol az újrahasznosítható 

szerkezet i  e lemek kerülnek beter vezésre. Újrahasznosítható 

anyag az acél ,  a terek szeparálására használt  gipszkar ton, i l-

letve a beépített ,  vagy f ixált  berendezések építőanyagai . 

I lyen f ix berendezésnek tekinthető az épület egészén végig-

vonuló fém elemes polcrendszer,  a lépcsős emelvény, vagy a 

doktori  iskola lábakra ál l í tott  i rodabox eleme. 

 A kor társ platform utolsóként bemutatott k iegészítő 

eleme a zöldfal  instal láció.  A zöldfal  meg jelenése a belső-

építészetben nem új keletű, a környezettudatosság jegyében 

gyakor ta megtalálható ter vezési  a lkotóelem. Az építészkép-

ző épület belső tereiben elhelyezett zöldfalak azon felül ,
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hogy a természettel  való kapcsolatot belső ver t ikál is  modul la l 

megerősít ik ,  téralakító szereppel bírnak. Mindazonáltal ,  hogy 

a hosszant i  üvegfal  előtt  ver t ikál is  paravánként helyezkednek 

el ,  a belső és külső tér kapcsolatát befolyásol ják.  Az alaprajzon 

je lölt  zöld fal  megszüntet i  a k i látást ,  így a mögötte lévő tar ta-

lom int im térré avanzsálódik,  míg az egyébként végig nyitott 

épület erős kapcsolatban ál l  a közvet len és közvetett külső 

környezetével .  Tehát a zöldfal  nem csak belsőépítészet i  e lem, 

hanem építészet i  eszközként téralakító is egyaránt.  A zöld fal 

sűrűségével ,  vagy növényzet ál lományával ez a téralakító sze-

rep tovább alakítható.

ábra zöldfal installáció,
metszet és alaprajz
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Tézis V.  

Ahogy minden funkciónál, úgy az oktatási terek kiala-

kításakor is fontos tervezésmódszertani aspektus a tér-, 

vagy környezetpszichológia. Általánosan minden tér ki-

alakításának módszertanát saját felhasználója alakítja. 

Ezáltal kijelenthető, hogy egy építészképző oktatói felü-

let is specifikus térkialakítást igényel, amennyiben egy 

inspiratív tér kialakítása megcélzott. 
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80/50/3
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I. nézet II. nézet

A korlát acél szerkezete fehér pórszórt felületképzéssel készül! A korlát acél szerkezete fehér pórszórt felületképzéssel készül!

zártszelvény
80/80/3

zártszelvény
50/50/3

nyír rétegelt lemez (BB/CP) 18 mm
szórt matt fekete színben

nyír rétegelt lemez (BB/CP) 18 mm
szórt matt fekete színben

nyír rétegelt lemez (BB/CP) 18 mm
szórt matt fekete színben

L acél
50/50/3

L acél
50/50/3

L acél
50/50/3

zártszelvény
80/50/3
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rajz  É81 pódium

GSPublisherVersion 0.0.100.22

I. nézet II. nézet

A korlát acél szerkezete fehér pórszórt felületképzéssel készül! A korlát acél szerkezete fehér pórszórt felületképzéssel készül!

zártszelvény
80/80/3

zártszelvény
50/50/3

nyír rétegelt lemez (BB/CP) 18 mm
szórt matt fekete színben

nyír rétegelt lemez (BB/CP) 18 mm
szórt matt fekete színben

nyír rétegelt lemez (BB/CP) 18 mm
szórt matt fekete színben

L acél
50/50/3

L acél
50/50/3

L acél
50/50/3

zártszelvény
80/50/3
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III. nézet IV. nézet

polikarbonát tábla
20mm vastagságban, ragasztva

nyír rétegelt lemez (BB/CP) 18 mm
külső oldalán fekete táblafestékkel festve,
belső oldalán fehér porszórt felülettel

zártszelvény
80/160/5

zártszelvény
80/80/5

zártszelvény
80/80/5

zártszelvény
80/80/5

zártszelvény
80/80/5

zártszelvény
80/80/5

zártszelvény
40/60/3

polikarbonát tábla
20mm vastagságban, ragasztva

zártszelvény
80/160/5

zártszelvény
80/80/5

zártszelvény
80/80/5

zártszelvény
80/80/5

zártszelvény
40/60/3

zártszelvény
80/80/5

zártszelvény
80/160/5

9o

rajz  É81 irodabox

GSPublisherVersion 0.0.100.22

III. nézet IV. nézet

polikarbonát tábla
20mm vastagságban, ragasztva

nyír rétegelt lemez (BB/CP) 18 mm
külső oldalán fekete táblafestékkel festve,
belső oldalán fehér porszórt felülettel

zártszelvény
80/160/5

zártszelvény
80/80/5

zártszelvény
80/80/5

zártszelvény
80/80/5

zártszelvény
80/80/5

zártszelvény
80/80/5

zártszelvény
40/60/3

polikarbonát tábla
20mm vastagságban, ragasztva

zártszelvény
80/160/5

zártszelvény
80/80/5

zártszelvény
80/80/5

zártszelvény
80/80/5

zártszelvény
40/60/3

zártszelvény
80/80/5

zártszelvény
80/160/5
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A-A metszet B-B metszet

FIÓK alaprajz FIÓK metszet FIÓK metszet FIÓK elől nézet FIÓK hátul nézet

FIÓKFIÓKFIÓKFIÓK

FIÓK oldal nézet

polikarbonát tábla
20mm vastagságban, ragasztva

polikarbonát tábla
20mm vastagságban, ragasztva

polikarbonát tábla
20mm vastagságban, ragasztva

zártszelvény
100/40/3

nyír rétegelt lemez (BB/CP) 18 mm
külső oldalán fekete táblafestékkel festve,
belső oldalán fehér porszórt felülettel

zártszelvény
80/80/5

zártszelvény
80/80/5

zártszelvény
80/80/5

zártszelvény
80/80/5

zártszelvény
80/80/5

zártszelvény
80/160/5

zártszelvény
80/160/5

zártszelvény
40/60/3

zártszelvény
40/60/3

zártszelvény
80/160/5

INOX rozsdamentes kerék
sikló csapágyazással
100mm átmérő

18mm-es fehér bútorlap,
0,4mm-es abs élzárással

20mm-es fehér bútorlap,
0,4mm-es abs élzárással

18mm-es fehér bútorlap,
0,4mm-es abs élzárással

18mm-es fehér bútorlap,
0,4mm-es abs élzárással

ESSENTRA SR5492
rozsdamentes acél fióksín
700mm görgőhossz

18mm-es fehér fióklap,
0,4mm-es abs élzárással

INOX rozsdamentes kerék
sikló csapágyazással
100mm átmérő

18mm-es fehér bútorlap,
0,4mm-es abs élzárással

INOX rozsdamentes kerék
sikló csapágyazással
100mm átmérő

18mm-es fehér bútorlap,
0,4mm-es abs élzárással

18mm-es fehér fióklap,
0,4mm-es abs élzárással

ESSENTRA SR5492
rozsdamentes acél fióksín
700mm görgőhossz

GSPublisherVersion 0.0.100.22

A-A metszet B-B metszet

FIÓK alaprajz FIÓK metszet FIÓK metszet FIÓK elől nézet FIÓK hátul nézet

FIÓKFIÓKFIÓKFIÓK

FIÓK oldal nézet

polikarbonát tábla
20mm vastagságban, ragasztva

polikarbonát tábla
20mm vastagságban, ragasztva

polikarbonát tábla
20mm vastagságban, ragasztva

zártszelvény
100/40/3

nyír rétegelt lemez (BB/CP) 18 mm
külső oldalán fekete táblafestékkel festve,
belső oldalán fehér porszórt felülettel

zártszelvény
80/80/5

zártszelvény
80/80/5

zártszelvény
80/80/5

zártszelvény
80/80/5

zártszelvény
80/80/5

zártszelvény
80/160/5

zártszelvény
80/160/5

zártszelvény
40/60/3

zártszelvény
40/60/3

zártszelvény
80/160/5

INOX rozsdamentes kerék
sikló csapágyazással
100mm átmérő

18mm-es fehér bútorlap,
0,4mm-es abs élzárással

20mm-es fehér bútorlap,
0,4mm-es abs élzárással

18mm-es fehér bútorlap,
0,4mm-es abs élzárással

18mm-es fehér bútorlap,
0,4mm-es abs élzárással

ESSENTRA SR5492
rozsdamentes acél fióksín
700mm görgőhossz

18mm-es fehér fióklap,
0,4mm-es abs élzárással

INOX rozsdamentes kerék
sikló csapágyazással
100mm átmérő

18mm-es fehér bútorlap,
0,4mm-es abs élzárással

INOX rozsdamentes kerék
sikló csapágyazással
100mm átmérő

18mm-es fehér bútorlap,
0,4mm-es abs élzárással

18mm-es fehér fióklap,
0,4mm-es abs élzárással

ESSENTRA SR5492
rozsdamentes acél fióksín
700mm görgőhossz

92

rajz  É81 irodabox
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A zöldfal  „blokk” elemei a hosszant i  üvegfal  előtt ,  pozíc ionál isan pedig az 

épületszerkezet merevítő mezőiben helyezkednek el .  

Az É81 és a G56 előterének meg jelenésében azonos belsőépítészet i  eszközö-

ket alkalmaztunk. Az előtérből leszeparált  v izesblokkok falburkolata betonyp 

lap. Anyaghasználatában i t t  is  nyomon követhető, hogy törekedtünk a termé-

szetesebb anyag beter vezésére.

96

ábra  É81 zöldfal 
rajz: Kokas Balázs
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ábra  É81 infografika 
rajz: Greg András
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A közösségi terek k iegészítője a mindenki á l ta l  e lérhető teakonyha. Atmoszfé-

rájában olyan ér tékel képvisel ,  ami elkülönít i  a hagyományos iskola fogalmá-

tól ,  je l legét tekintve műterem háznak is osztályozhatnánk. A hal lgatók szá-

mára ez az épület nem csak egy oktatási  épület ,  hanem egy élettér.  Ezt az 

életteret hivatott komfor tossá tenni a közösségi lépcsős pódium, vagy a rejtett 

közlekedőbe beépített  teakonyha pult ja .

1oo

ábra  É81 építészképző csarnok _ bútor ter v
készítette: Greg András



Tézisek

Tézis I . 

A folyamatosan fejlődő oktatási metodika az építész oktatás-

ban az új oktatási terek kialakítását támogatni tudja.

A „tanterem” jelentése elavult, amit egy kortárs oktatói tér 

írhat felül.  Ezek alapján kijelenthető, hogy az oktatási módsze-

rek és az oktatási terek összefüggésben állnak egymással.

Tézis I I .

A kortárs építészoktatásban a hallgatók autonóm entitá-

sáról a hangsúly áthelyeződik az interperszonális közös-

ségi tanulócsoport(ok)ra.

Tézis I I I .

A posztgraduális építészképzés színtere a mai kortárs-

építésziroda térkialakításával megfeleltethető. Felhasz-

nálójuk kiszolgálása azonos szempontrendszer figyelem-

bevételével eszközölhető.

1o2

Tézis IV.

Az open space térstruktúra a kortárs építészképző ok-

tatási felület kialakításában beintegrálható metodika, 

mely támogatni tudja a komplex képzés által létrejött 

igényeket.

Tézis V.  

Ahogy minden funkciónál, úgy az oktatási terek kiala-

kításakor is fontos tervezésmódszertani aspektus a tér-, 

vagy környezetpszichológia. Általánosan minden tér ki-

alakításának módszertanát saját felhasználója alakítja. 

Ezáltal kijelenthető, hogy egy építészképző oktatói felü-

let is specifikus térkialakítást igényel, amennyiben egy 

inspiratív tér kialakítása megcélzott. 
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 Az oktatói és hal lgatói munkakörnyezet összessége, 

i l letve a hozzá szorosan kapcsolódó közösségi élet színtere 

egy kötet lenebb felhasználású, úgynevezett önel látó, szuve-

rén ház kia lakítását akar ta létrehozni .  Ezt a fa j ta szabad esz-

merendszerű platformot egy felosztás nélkül i  a laprajz i  egység 

támaszt ja alá.  Az új ,  önál ló épület a campus területén belül , 

minden szempontrendszer t és igényeket k ie légítve valósul 

meg, mely az oktatási  igényeket komplexen lefedi és ezen fe-

lü l  olyan többlet je lentéssel  k ívánja felruházni ,  amely álta l  egy 

kor társ oktatási  fe lületnek minősíthető.

A hagyományosnak vélt  tanterem fogalmától direkt módon el-

határolódtunk a ter vezés folyamán, ugyanis a folyamatosan 

változás alatt  á l ló és megcélzott oktatásmódszer tan egy ennél 

komplexebb tar talmat hivatott képviselni  az új  csarnoképület-

nél .  Miután mestermunkám tárgya, vagyis az építész csarnok-

épület oktatás cél jára ter vezett ,  így a benne elhelyezkedő tér 

mindenképp tanítói  térnek minősül ,  mégis dolgozatom cél ja 

volt  megkérdőjelezni ,  mitől  tanterem egy tanterem, i l letve 

mitől  lehet több egy tér a tanteremnél .  Az oktatásmódszer-

tan fej lődése, formálása az oktatói tér innovációját követel i 

meg. Természetesen a hagyományos terem struktúra is képes 

befogadni a változásban lévő képzési  struktúra lefolytatását , 

v iszont az építészek ál landósult  fe ladata és kötelessége felül-

bírálni  a ter vezés során, vajon a megszokott fe lépítés és sza-

bályrendszer követése elegendő megoldást nyújt-e a felhasz-

nálójának.

Összegzés
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Bibliográfia - nyomtatott

A művészettől az életig - magyarok a Bauhausban
Pécs - 2010 

A tanulás helyei: iskolaépítészet - Mar tin Opitz Kiadó     
Budapest, 2017

Breuer - Arnt Cobbers - Taschen 
Köln, 2007

Hely és jelentés - Terc
Budapest, 2002

Középületek - Terc
Budapest, 2004

Poézis és forma - Ér tekezés az építészetről Janáky István írásai tükrében - Terc
Budapest, 2011

Társadalmi tér és oktatási rendszer - Akadémia kiadó
Forray R. Katalin - Kozma Tamás

Instructional Approaches - A Framework for Professional Practice, 
Saskatchewan Education, 1991
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Bibliográfia - online

Épületszerkezet, mint építészeti forma
Arányok a szerkezetben arány a tömegben - dr. Rohoska Csaba
www.doktori.hu

Téralakítás redkuált építészeti eszköztárral - eszköztelen építészet
prof. dr. Hutter Ákos
www.doktori.hu

Yona Friedman- Mobil építészet
www.ludwigmuesum.hu

Kozma Tamás - Bevezetés a nevelésszociológiába
www.tankonyvtar.hu

Nemes Nagy József - A tér a társadalomkutatásban
www.elte.hu

Ching F.D.K. - Architecture - Form Space and Order
www.archieve.org

Komplex problémák megoldásában segíthet az Open space technika
www.hrpor tal.hu

Co-working, avagy a jövő munakhelye
www.cvonline.hu

Kooperaítv tanulási technikák
www.fejlesztok.hu

Generációk harca az irodában! Digitális kultúra, infók és kollaboráció
www.blog.iroda.hu
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Ter vjegyzék   
      
PTE Műszaki és Informatikai Kar É81 építész csarnok   
kiviteli ter v 2017.  

felelős építész ter vező:  dr. Medvegy Gabriella 
építész ter vezők:  dr. Bachmann Bálint
    dr. Veres Gábor
    Szamosközi Imre
építész ter vezők:  Greg András
    Kokas Balázs
    Paári Péter
    Sike Ildikó
    Tárnoki István

Tervjegyzék
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Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik támogattak, 

hogy ez a munkám létrejöhessen. Köszönöm a páromnak és 

családomnak, barátaimnak, volt  egyetemi kol légáimnak, akik 

emberi leg és szakmai lag egyúttal  mel lettem ál l tak. 

Külön szeretném kiemelni  témavezetőimet,  dr.  Medvegy Gab-

r ie l lát és dr.  Veres Gábor t a munkámba vetett bizalmukér t , 

szakmai útmutatásukér t és legfőképp a sok közös munkáér t . 

I l letve köszönöm dr.  Rohoska Csaba szakmai útmutatását és 

támogatását .

Végül köszönöm a Doktori  Iskolának, hogy lehetőséget kaptam 

tanulmányaim folytatására és szakmám gyakorlására egy tel je-

sen más perspekt ívában.

Köszönetnyilvánítás






