
PROGRAMOK
WORKSHOPOK ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

ÜLJÜNK EGY ASZTALHOZ! 10-13H

A Fesztivál 150 esemény azért jött létre, hogy az ország 
építészképző intézményei együtt ünnepeljék meg, hogy 
immár 150 éve indult az építészképzés Magyarországon. 
Az egyes építészképző helyek csapatai egy-egy, egyedi 
tervezésű asztallábat készítenek, amelyet a workshopra 
már készen hoznak, prezentálnak, és rögzítik az előkészített 
asztallaphoz. A workshop során elkészülő közös asztal 
szimbolikus jelentőségű, a szakmai közösségépítést, 
párbeszédet jelképezi.

HELYSZÍN: K210

ASZTAL JOHN HEJDUK HÁZAINAK 10-14H

John Hejduk amerikai építész 1993-ban megjelent 
„Soundings” című könyvében szereplő fekete tollal és 
tintával készített skiccek és rajzok valós modelljeit fogjuk 
gipszből létrehozni a hallgatók közreműködésével, valamint 
a különböző formájú pavilonok és épületek rajzi stílusát is 
szeretnénk ezeken megjeleníteni.  
A legtöbb esetben meg nem valósult munkákat egy nagy 
gipsz terepasztalra rakva mutatnánk be és értelmeznénk 
John Hejduk építészetének különös és misztikus világát. A 
workshop egy rövid előadással kezdődne Hejduk építésze-
téről, majd közösen kiválasztanánk a rajzok közül azokat, 
amiket feldolgoznánk. A workshopalapanyagai a fehér gipsz 
és a fekete tinta lesznek.

HELYSZÍN: K274/NAPPALI

GAMIFICATION ARCHITECTURE 10-13H

Mit tennél, ha egy magyarországi zsugorodó város polgárm-
estere lennél? Ezen a három órás workshopon különféle 
városi szereplők karaktereibe bújva szimuláljuk egy 
település stakeholdereinek megbeszélését és a beavatkozási 
ötletekből közösen összeállítjuk a város „smart shrinking 
stratégiáját”. A játéktér hátterét az Urbanisztika Tanszék 
Urban Future Lab (www.uflab.org.hu) kutatóműhelyének 
2021-ben kiadott Zsugorodó városok – Stratégiák és 
módszertanok a zsugorodó városok vonzóképességének 
növelésére című könyve adja, amelyet a játékosok gyakorlati 
alkalmazás során ismerhetnek meg az eseményen.

HELYSZÍN: K276

ARCHI PSZICHO DELIK ÁTESZ 10-11H ÉS 11-12H

Az európai történeti építészet formáit alapvetően kétféle 
arculat határozza meg: a görög-római építészeten alapuló 
klasszikus formák, ezt használja a részben a román, 
a reneszánsz, a barokk, a klasszicista és a historizáló 
építészet; illetve a gótikus és az erre épülő romantikus 
historizáló irányzatok.  
Workshopunkon játékos formában ismerkedünk a történeti 
alaktan elemeivel. 
A kortárs építészetben – miként a történeti korok stílusainál 
is ciklikusan megjelenik – a tudat alatt rögzült képek, 
formák, hangulatok befolyásolják az újként létrejövő alkotás 
formálását. Gyerekkorunk mesekönyveinek és -filmjeinek 
világa, a képzeletbeli képalkotás meghatározó indikátorai 
vajon milyen hatással vannak építészi látásmódunkra? 
Nagy építészek mesélnek nekünk gyerekkori mesekönyvek 
hatására létrehozott alkotásaikról... Emlékezet mász-
terkúrzus kicsiktől nagyoknak.

HELYSZÍN: K283

TERVEZZÜK ÚJRA! 10-14H

A workshop a most épülő Budai Ciszterci Szent Imre 
Gimnázium Sportközpontjával foglalkozik, ahol a résztvevők 
az épület építész tervezőivel (Peschka Alfréd, Nemes 
Bertalan) és épületszerkezeti tervezőivel (Horváth Sándor, 
Kis Viktória) közösen tanulmányozzák, hogy miként születtek 
meg a megvalósuló részletképzések. Majd, tervezés és a 
kivitelezés ismertetése után, a résztvevők kisebb csopor-
tokban – a workshopvezetők segítségével – kidolgozhatnák 
az épület egyes jellemző részleteit (homlokzat, zöldtető, 
üveghíd, talajban lévő részek, stb), akár a ténylegesen 
megvalósult megoldásoktól eltérő műszaki változat(ok)ban 
is, természetesen az adottságok, és az építészeti elképzelés 
maradéktalan figyelembevételével.

HELYSZÍN: K345

DESIGN A COMMUNITY SPACE  10-18H 
ON THE LUNAR BASE! - HACKATHON

1 day Hackaton event organized by Paulinyi and Partners Zrt., 
which is open for every architect students! The event starts 
in 10 am, with 3 short presentations online and in person. 
The presentations will be in English language, but Hungarian 
summarize will be published. 
The application works must be submitted by 6 pm the same 
day in English or in Hungarian language. The results will be 
announced at the evening concerts.  
The prices will be book packages and the opportunity for 
internship at Paulinyi and Partners Zrt.

LOCATION: K350

KEREKASZTALOK  ↓ ↓ ↓ ↓

A SZOCIÁLIS ÉPÍTÉSZET MEGJELENÉSE  10-12H 
AZ OKTATÁSBAN

A szociális építészet egyre nagyobb helyet foglal el az 
építészeti oktatásban. A kerekasztalbeszélgetés ezt a 
témakört járja körül oktatók és a civil szervezetek képviselői 
által. Célunk meghatározni a szociális építeszeti oktatás 
hatákonyságát és sikerességét, illetve a jövőbeni együtt-
működések lehetséges profilját.

HELYSZÍN: K222

SOLAR DECATHLON+ 10-12H

Már a tanulmányaink ideje alatt el kell kezdeni foglalkozni 
a környezettudatosság és fenntarthatóság kérdésével. 
Erre nyújt lehetőséget a Solar Decathlon, ahol a hallgatók 
gyakorlati keretek között mélyedhetnek el a témában. A 
Campuson található Odoo is ennek a keretein belül épült, 
így bármikor megtekinthetik az erre járók. A beszélgetésen 
a Solar Decathlonnal és az Odooval kapcsolatos kérdések 
kerülnek terítékre.

HELYSZÍN: ODOO

FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉSZET  10-12H 
MAGYARORSZÁGON?

A kerekasztal-beszélgetés során az építészet egyik aktuális 
és kiemelten fontos témáját, a környezettudatosságot és 
fenntarthatóságot járják körül a meghívott szakemberek. A 
résztvevők az építészet különféle területeiről érkeznek, így a 
beszélgetés azt ígéri, hogy a témát különböző nézőpontok-
ból ismerhetjük meg. 
A program a Bánáti + Hartvig Építész Iroda szervezésé-
ben valósul meg, mely maga is elhivatott a fenntartható 
építészet mellett. Saját irodáját a körforgásos építészet 
irányelveit követve tervezte. 

HELYSZÍN: K277

HELYI SZELLEMEK 10-12H

A „genius loci”-nak, a hely szellemének megteremtése 
nekünk, építészeknek évszázadok óta a feladatunk, és 
erre tanítjuk a leendő építészgenerációkat most már 150 
éve Magyarországon is. A Ferenc József által kibocsá-
tott „császári” engedély adta meg kezdetét az oktatás 
megindításának. Azóta közel tucatnyi helyen képeznek 
építészeket az országban. Négy markáns, önálló arculattal 
rendelkező építészképzés meghatározó személyiségét – 
„helyi szellemét” – hívtuk meg: Győrből Czigány Tamást, 
Debrecenből Szentirmai Tamást, Pécsről – Medvegy 
Gabriellát, az Yblről Dévényi Tamást. A beszélgetés 
moderátori szerepét Kovács Dániel vállalta. Öten beszélget-
nek majd az egyes képzések alapítóiról, jelenéről és 
jövőjéről.

HELYSZÍN: K212

ÉPÍTÉSZTÁBOROK OKTATÓI  12-14H
ÉS HALLGATÓI SZEMMEL

Miért szeretjük az építőtáborokat? A kerekasztal 
beszélgetésen a hallgatók elmondhatják véleményüket, 
benyomásaikat, feltehetik kérdéseiket az építésztáborokkal 
kapcsolatban. A beszélgetésen több táborszervező és 
meghívott vendég fog részt venni, így hallgatói és oktatói 
szemmel is körüljárjuk a témát.

HELYSZÍN: K277

AZ ÉPÍTÉSZET PEREMTERÜLETEI  12-14H

A hallgatók már az építészképzés elején is megismerked-
hetnek az építészethez közel álló tudományágakkal, de a 
szakmagyakorláshoz közeledve egyre több lehetőség nyílik 
előttük az egyetemi éveik alatt összegyűjtött tudásnak 
köszönhetően. Ezt a témát járja körül és ehhez kapc-
solódó kérdéseket vet fel a kerekasztal beszélgetés, ahol 
a meghívott oktatóink segítségével a résztvevők jobban 
elmerülhetnek a határterületek világában.

HELYSZÍN: K212

ÉPÍTÉSZETRE VÁLLALKOZÁS 12-14H

Az építészeti tudás megélhetésre váltásának sok módja 
közül az egyik legkockázatosabb a saját vállalkozás indítása. 
Az eseményen építésziroda alapítók függetlenedésük 
körülményeiről, vállalkozás közben szerzett tapasztalatai-
król, munkaszerzésről és sikerről beszélgetnek. 
Moderátor: Weiszkopf András, a Lakóépülettervezési Tanszék 
tanársegédje 
Meghívott vendégek: Csóka Attila Róbert, építész, a 
Paradigma Ariadné társalapítója; Müllner Péter, építész, a 
Partizan Architecture társalapítója; Pongor Soma, építész, 
a Studio Nomad társalapítója; Tótszabó Tamás, építész, a 
Pyxis Nautica társalapítója; Tőrös Ágnes, építész, a Qvarta 
társalapítója.

HELYSZÍN: K222

SÉTÁK/BEJÁRÁSOK  ↓ ↓ ↓

VÍZIVÁROS KORTÁRS ÉPÍTÉSZETE  15:30H

A budai vár alatt elterülő Víziváros Buda egyik legrégebbi város-
része, mely a történelem során folyamatosan fejlődött. Így a mai 
napra a török időktől a barokk és neo irányzatokon keresztül, 
a huszadik századi modern és a kortárs stílusokig számos 
építészeti alkotás található itt. A különböző irányzatok, trendek, 
történelmi korszakok szerves együttélése remek lehetőséget 
biztosít a magyar építészettörténet rövid áttekintésére, a 
séta során pedig Víziváros a hétköznapok rohanásában nem 
szembetűnő részleteinek megismerésére is alkalom nyílik.
Sétavezető: Klaniczay János, a KÉK kurátora, a BME Urbanisztika 
Tanszék doktorandusza

VÁROSLIGETI PROJEKTEK 15:30H

Vezetett séta a Ligetben, új és készülőben lévő épületek között, 
a felújított parkban, a park tervezőinek vezetésével. A séta a 
Millennium Háza kávézójában vagy a Léghajó büfében ér véget.

OMRRK  15-16H ÉS 16-17H

Régi igény valósult meg a Városliget komplex fejlesztését 
és megújítását célzó Liget Budapest Projekt keretén belül 
a Szabolcs utcában, ahol barnamezős beruházás keretében 
jött létre az OMRRK, az egykori Szabolcs utcai Kórház és 
Orvostovábbképző Intézet, a Narmer Építészeti Stúdió 
generáltervezésében. A Városliget közelében, az egykori 
Bródy Adél Kórház területén megvalósult épületegyüttes, 
közel harminchétezer négyzetméteren a Liget Budapest 
Projekt szakmai és infrastrukturális hátterét is biztosítja, 
továbbá a területen új zöldfelületek is megnyíltak a 
környék lakói számára. Két intézmény (Néprajzi Múzeum és 
Szépművészeti Múzeum-Magyar Nemzeti Galéria) funkcioná-
lis egységei kaptak helyet a teljes épületben.

BME KÖNYVTÁR  15:00H

A Műegyetemi könyvtárépület bejárása során – rövid, 
vetítettképes előadást követően – a pincétől a padlásig 
bejárhatóak a Pecz Samu által tervezett épület máskor 
nem látogatható terei, s megismerhető a varázslatos épület 
megannyi titka. Az épületbejárást követően megtekinthető a 
könyvtár mellett épült földalatti könyvraktár, s az ott tárolt 
néhány könyvritkaság is.

MAGYAR ZENE HÁZA 15:30H

Épületlátogatás a folyamatosan teltházas Magyar Zene 
Házába. Az igazi „megfagyott muzsika”, a Liget Budapest 
Projekt részeként épült meg, a japán sztárépítész, Sou 
Fujimoto munkája. A tervezőnek azzal a nehézséggel kellett 
megküzdenie, hogy a zenét hogyan lehet a Városliget fái 
között építészeti eszközökkel megjeleníteni. A nemrég 
megnyílt épületben előadótermek, zenetermek, kiállítótér 
kapott helyet.

MOL-TORONY  15:30H

Sztárépítészek Budapesten. A Zene Háza mellett a MOL-
torony is nemzetközi sztárok munkája. A bejárás annak ered 
a nyomába, mitől mások ezek, mint a többi kortárs épület 
Budapesten. Sir Norman Foster a tervezője Budapest első 
„felhőkarcolójának”. Az épület egy magyar sztár vállalkozás 
eredményességét fejezi ki. Egy új városrész, egy „mix-used” 
fejlesztés központjában szervezi maga köré a látványt. Az 
épület megvalósítása több technológia bravúrt is tartalmaz 
és lenyűgöző lehet a kilátás a magasból.

BUDAPEST ONE 15:30H

Budapest délnyugati kapujában épült meg a Budapest One 
irodaház. A 4-es Metró és az M7-M1-es utak közös bevezető 
szakaszának találkozásánál elkészülő épület formájával és 
környezettudatos törekvéseivel egyaránt kitűnik a fővárosi 
irodafejlesztések közül. A bejáráson Paulinyi Gergely 
munkatársai fogadják az érdeklődőket és a befejezés előtti 
2. ütem részleteit mutatják meg, azt, hogy hogyan valósul-
nak meg a környezettudatos elvek a gyakorlatban.

KÍSÉRŐ PROGRAMOK  ↓ ↓
EGYETEMKÖZI KVÍZ 10-12H

A kvízre egyetemenként egy 5-6 fős csapat jelentkezését 
várjuk, ahol baráti környezetben összemérhetik tudásukat 
építészeti, és kevésbé építészeti kérdésekben.

HELYSZÍN: K213

MONTÁZS 10-14H

Az építészképzés ünneplése alkalmából arra kérjük az egye-
temek hallgatóit, hogy hozzanak egy 12x12 cm-es fényképet 
a kedvenc saját alkotásukról, amit együtt helyezünk ki a 
Központi épület folyosójára, hogy az összkép egy egyetemek 
közti montázzsá alakuljon.

HELYSZÍN: BÜFÉ ELŐTT

OTTHON A VÁROSBAN 10-14H

Makettkiállítás a BME másodéves hallgatóinak a Lakóépület-
tervezés 2. tantárgy keretében készült munkáiból.  
A kiállítást megnyitja: Nagy Márton

HELYSZÍN: K273 ELŐTT

KÖZÉLETI BÖRZE 15:30H

A Közéleti Börzén a műegyetemi Építészkari közélet 
mozgatórugói, a hallgatói szervezetek mutatkoznak be. Az 
egyes csapatok kisebb színes, kötetlen programokkal és 
meglepetésekkel várnak mindenkit, melyek segítségével az 
érdeklődők megismerhetik tevékenységüket.

HELYSZÍN: KERENGŐ

ESTI PROGRAMOK  ↓ ↓ ↓

KVINT KÖR KONCERT 18:30H

Az esti program kezdeteként a Kvint Kör kötetlen zenés 
produkcióval szórakoztatja a Fesztivál150 résztvevőit!  
A kör a BME Építészmérnöki karának egyik öntevékeny 
köre, célja, hogy létrehozzon egy helyet, ahol a zenekedvelő 
hallgatók időt és energiát szánhatnak a zenére, annak hall-
gatására és művelésére. Célja, hogy közösséget teremtsen 
a zenei érdeklődéssel rendelkező hallgatókból, hogy azok 
megismerhessék egymást, együtt zenélhessenek és ezt a 
zenét a Körön kívüli hallgatótársaik és mások számára is 
eljuttathassák.

HELYSZÍN: BERCSÉNYI KOLI (BERCSÉNYI U. 28-30.)

KÖZÖNSÉGES VETÍTÉS KÜLÖNKIADÁS 18:30H

A Közönséges Vetítés a Bercsényi Kollégiumban 2008 óta 
működő öntevékeny kör. Könnyed kikapcsolódást nyújt 
a művészetekhez közelálló építészhallgatók számára. 
Közös filmes esteket szerveznek a kollégiumban és külső 
helyszíneken, amelyek során változatos filmművészeti 
alkotásokat ismerhetnek meg a kollégium lakói és minden 
érdeklődő. 
Erre a különleges eseményre pedig a körtagok a kedvenc 
építészethez kapcsolódó filmjeiket választották ki.

HELYSZÍN: BERCSÉNYI KOLI (BERCSÉNYI U. 28-30.)

KÉPZELT VÁROS KONCERT 20:00H

A Képzelt Város, hazánk egyik legmarkánsabb poszt-rock 
zenekara 2005-ben építész zenekarként indult. A tagok 
évekig csak építész hallgatókból álltak, jelenleg ketten 
kötődnek a karhoz. A csapat erőteljes, sodró dalait eddig 
öt lemez őrzi: a bemutatkozó Mit Nekem (2009), az első 
komolyabb sikereit hozó Hélium (2012), az űrhajós házaspár 
tragédiáját feldolgozó Anatolij (2013), majd a zenekar életé-
ben számos változást hozó Köd (2016). Majd 2017-ben új 
számmal jelentkeztek, a Lights Out jól bemutatja a zenekar 
megújult hangzásvilágát, ahol a légies dalok súlyosabbá 
váltak, a gitár pedig fémesebbé. Ezt az utat követte a 
Képzelt Város ötödik nagylemeze, a Samizdat.

HELYSZÍN: BERCSÉNYI KOLI (BERCSÉNYI U. 28-30.)


