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I.) DLA - összegzés  

Dolgozatom gyerekekről, építészetről, szabad alkotásról és ezek együtteséről szól.  

 A gyerekek általában nem, vagy elvétve lépnek kapcsolatba a térbeli alkotással, 
épített környezeti foglalkozásokkal. Az épített környezeti nevelés, a tudatos térbeli lét 
nem válik fejlődésük részévé sem tudásszinten, sem személyiségfejlődésükben. Holott 
mindig valamilyen térben vagyunk és mozgunk, hatással vagyunk a terekre és a terek is 
hatással vannak ránk tudatosan és tudat alatt egyaránt. Témám időszerűsége mára 
égető fontosságúvá vált, látva az óvodákban, iskolákban még mindig zajló, szegényes 
anyag-, téma-, és technikaismereten alapuló, ugyanazon sémára készülő, egyforma, 
szinte csak síkbeli, diktált alkotásokat. Ez a megrekedt nevelési mód nemcsak a 
személyiségfejlődésre,  kreativitásra, hanem a vizuális kultúránkra is negatív hatással 
van. A környezet nyelvét nem ismerő, azt nem beszélő, az épített környezetet nem értő 
gyerekek válnak felnőtté, építővé és építtetővé. A téma aktualitását tovább erősíti a 
nemzetközi és hazai szinten egyre növekvő - az épített környezeti neveléssel foglalkozó - 
civil szervezetek száma és jelentősége, valamint az azt egyre jobban támogató 
kormányzati intézkedések.  
 Tervező építészként elhivatott vagyok az épített környezet, az építészeti forma, 
a térbeliség és a téri környezett iránt. Gyerekfoglakozások vezetőjeként és egyetemi 
oktatóként célom a gyerekek és fiatal felnőttek téri gondolkodásának fejlesztése, az 
építészet nyelvének korosztályos ismertetése, a kísérletezésre és szabad alkotásra való 
ösztönzés.  
 Tevékenységem hármas pillére a felismerés (környezetünk észrevétele), a 
megértés (az építészeti nyelv elemeinek megismerése) és értő továbbélése (értőn élve 
környezetünkben, értőn használva és továbbfejlesztve azt). Igazat adva Kepes 
Györgynek, úgy vélem, “napjaink legfontosabb feladata a látás pallérozása - elhanyagolt, 
elsorvadt érzékenységünk fejlesztése” , a látásra nevelés. 1

 Dolgozatom három fő egységre tagozódik. Az első rész az előzmények és a 
háttér bemutatásával ismerteti a témát, saját tevékenységem kezdeteit, indíttatásait. A 
középső rész az épített környezeti neveléssel foglalkozó területek sokszínűségét mutatja 
be hazai és nemzetközi kontextuson keresztül. A harmadik részben kerül ismertetésre 
saját, GyIK-Műhelyben folytatott tevékenységem. A törzsszöveget Függelék, valamint 
Feladatgyűjtemény egészíti ki.    
 Értekezésemben a térbeli gondolkodásra mint a gyerekek veleszületett 
képességére és fejlődésének szükségességére hívom fel a figyelmet, hangsúlyozva a 
térbeli gondolkodás gyakorlatának és minőségének az épített környezetünkre gyakorolt 
hatását. A működőképes jövőkép felvázolása céljából külön kiemeltem a civil 
szervezetek, az oktatási rendszer és az építész vonalon induló tevékenységek egymás 
melletti és összevont, együttes pozitív kezdeményezéseit. Végezetül saját 
g ya k o r l ato m o n k e re s z t ü l k o n k ré t fe l a d ato k e l e m zé s é ve l , va l a m i nt a 
Feladatgyűjteménnyel gyakorlati mintát és segítséget kívánok nyújtani a térbeli 
gondolkodásfejlesztés és épített környezeti nevelés gyakorlatában. 

 in: KEPES, György: Látásra nevelés, MTA Művészettörténeti kutatóintézet, Kepes Vizuális 1

Központ Eger, Argumentum Kiadó, Budapest, 2008, XI. o.
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II.) Az értekezés fölépítése (Tartalomjegyzéke) 

Tartalomjegyzék 

Intro 
  
I. Fejezet:  
II. A kezdetek, vizuális környezetünk hatásai és az épített környezeti nevelés 
Bevezető 
1.1. Kezdeteket meghatározó tényezők és indíttatások 
1.2. Vizuális környezetünk hatása  
1.3. Az óvodák, iskolák tereiben készülő gyermekalkotások  
1.4. Térbeli vizuális nevelés 
1.5. Épített környezeti nevelés  
Összegzés, 1. tézis, 2. tézis  

II. Fejezet:   
Épített környezeti nevelés hazai és nemzetközi kontextusa 
Bevezető 
2.1. Építészeti foglalkozások oktatási rendszerben  
2.2. Építészeti foglalkozások gyerekeknek iskolai rendszeren kívül  
2.3. Építészeti foglalkozások gyerekeknek és felnőtteknek 
2.4. Oktatók oktatása 
Összegzés, 3. tézis, 4. tézis  

III. Fejezet:   
Térbeli gondolkodásfejlesztés, épített környezeti nevelés saját gyakorlatomon 
keresztül 
Bevezető 
3.1. Az alkotással kapcsolatos gondolataim 
3.2. A téri környezetünk megismerésének és elemzésének főbb módszerei 
3.2_1. Környezetismereti séták 
3.2_2. Építészet, mint inspiráció 
3.2_3. Építés, mint eszköz 
3.2_4. Formaelemzés 
3.2_5. Térbeli alkotások síkbeli leképezései 
Összegzés, 5. tézis, 6. tézis  

1.sz Melléklet:  Függelék 
2.sz Melléklet:  Feladatgyűjtemény  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III.) DLA - tézisek 

TÉRJÁTÉKOK 
TÉRBELI GONDOLKODÁSFEJLESZTÉS,  
ÉPÍTETT KÖRNYEZETI NEVELÉS GYEREKEKNEK 

1. Tézis: A gyerekek születetten térben gondolkoznak és alkotnak, amely 
képességüket megtartanunk és inspiráló, biztató jelenléttel támogatnunk kell. 
Javaslatainknak gondolkodásra, továbblépésre kell ösztönözniük.  

Alapvető célom hogy a foglalkozásokon résztvevő gyerekek térben gondolkozzanak, 
alkossanak, ne korlátozzák le képzeletüket kétdimenziósra. A különböző témákkal, 
anyagokkal és technikákkal inspiráló térbeli alkotásokat hozzanak létre. A térbeli lét 
megélésével és gyakorlati úton való megismerésével az épített környezettel való 
ismerkedés alapja teremthető meg. 

2. Tézis: A térbeli alkotások hiányának következménye, hogy a térbeli környezet 
észrevétele elmarad, vele együtt annak megismerése és megértése is. 

A foglalkozásokkal arra biztatom a gyerekeket, hogy az épített környezetüket 
észrevegyék, felfedezzék, és próbálják befogadni azt. Hiszem, hogy a tudatosan megélt 
téri közeg érthetővé válik, és csak a megértett környezet fejleszthető értő módon 
tovább. Gondolkodó és tudatos, de ugyanakkor spontán magatartásra törekszem, és 
erre ösztönzöm a gyermekeket is. 

3. Tézis: A hatékony épített környezetei nevelés céljának elérése érdekében az 
építészeti témájú programoknak minél szélesebb célközönséget elérve, minél 
szélesebb területen kell megjelenniük,  a mindennapi élet részévé kell válniuk, 
éppúgy mint ahogyan épített környezetünk is életünk mindennapi része.  

Az épített környezeti nevelés, mint oktatási terület nem közelíthető meg egyféleképpen. 
Hazai és nemzetközi példák mutatják a témával foglalkozó szervezetek és tevékenységek 
sokszínűségét, amelyek működésükben, tartalmukban egyaránt jó példával szolgálnak. 
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4. Tézis: A projektnapok jól működő lehetőséget biztosítanak a 
térlátásfejlesztés és az épített környezeti nevelés oktatási rendszerbe való 
beillesztésére. 

A projektnapokkal az építészeti tartalmak a tananyag színesítésével, játékosan, több 
ismeretanyag összekapcsolásával komplex formában válhatnak az oktatási rendszer 
részévé óvodások, kis-és középiskolások számára egyaránt. A pedagógus nem marad 
magára, hanem szakirányú támogatást kap a foglalkozásvezető személyében. A 
foglalkozások egy-egy téma zárásakor, óvodai-iskolai napokon illeszthetők be az 
órarendbe, vagy kapcsolódhatnak az építészet hónapja országos rendezvénysorozathoz. 
A projektnapok továbbá keretet biztosítanak a Nyitott házak, Környezetismereti séták 
programmal való összekapcsolódásra is. 

5. tézis: A gyerekek kreatív fejlesztésében az építészet különböző 
vizsgálódásban, elemzésben, inspirációs forrásban, építési módban, 
formatanulmányban, síkbeli leképezésben adható át. 

Az építés és az építészet a gyerekekkel való foglalkozások során nem az egyedüli út és a 
végcél, nem háztervezés, hanem témától függően, elemző, kísérletező, alkotói 
folyamaton keresztüli megismerést jelent. 

6. tézis: A gyermekfoglalkozások építészeti témájú alkotásai nem pusztán 
modellek, hanem mintázási, festészeti, tájépítészeti elemekkel és ezek 
vegyítésével egészülnek ki.  

A különböző művészeti, tudományos és egyéb területekhez való kacsolódás 
változatossá, élvezetesebbé teszi az alkotás folyamatát, komplexitásával pedig 
gazdagítja annak tartalmát. Tapasztalatom szerint a gyerekek által legkedveltebb 
feladatok egyben a legtartalmasabbak is, amelyek témában, anyagban vagy 
technikában összetettek.  

Terbe Rita  11 TÉRJÁTÉKOK



Tornádó-hullámvasút (GyIK-Műhely)



Térbeli gondolkodásfejlesztés, épített környezetei nevelés gyerekeknek - DLA - tézisfüzet

IV.) DLA-dissertation / summary / thesis book 

TÉRJÁTÉKOK 
Developing spatial thinking,  
Built environmental education for children 

My thesis is about children, architecture, free creation and a combination of these. 

 Children never or hardly ever get into connection with spatial creation or tasks 
that concern the built environment. Built environmental education and conscious 
spatial existence are not part of their development neither in their studies nor in their 
personality development. Even though we are always in some sort of space, we affect 
the spaces and we are affected by them both consciously and unconsciously. The 
relevance of my topic has become of burning importance, seeing the pieces of artwork 
in kindergartens and schools which are based still today on poor material, topic, and 
technical knowledge, which are always identical, based on the same scheme, almost 
unexceptionally two dimensional, and dictated. This stuck educational method has a 
negative influence not only on personality development and creativity but also on our 
visual culture. Children who do not know and speak the language of environment and 
do not understand the built environment will become adults, constructors and clients. 
The topic is even more up to date due to the growing number and importance of non-
governmental organisations which deal with built environmental education both 
nationally and internationally and also due to governmental actions more and more 
supporting this issue. 
 As a designer-architect I am dedicated to the built environment, architectural 
form, spatial dimension, and spatial environment. As a mentor for children’s extra-
curricular lessons and as a university lecturer my aim is to develop the spatial thinking of 
children and young adults, to present the language of architecture to the different age 
groups and to encourage experimenting and free creation. 
 The three pillars of my work are recognition (recognizing our environment) 
understanding (understanding the elements of the language of architecture) and 
conscious living (living consciously in our environment, consciously using and 
developing it). Agreeing with György Kepes I believe that „ the most important task 
today is to polish recognition–to develop our neglected, wasted sensitivity”, to teach 
recognition. 
 My thesis consists of three major units. The first part describes the topic, how I 
began this work and my motivations through the early history and background.  The 
middle part shows the diversity of the fields which focus on built environmental 
education in a national and international context. The third part explains my own 
activity in GYIK-Workshop (Arts Workshop for Children and Young Adults). The body text 
is followed by an Appendix and a Collection of activities. 
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 In my dissertation, I will draw attention to spatial thinking as an inborn ability 
of children and to the need for its development, emphasizing the effect of the practise 
and quality of spatial thinking on our built environment. In order to sketch a functioning 
vision for the future I specially highlighted the coexisting, and combined or united 
positive initiatives of non-governmental organisations of the education system and of 
architectural organisations. Finally, through my own activities and through analysing 
concrete tasks, together with a Collection of activities I wish to give practical models and 
assistance to developing spatial thinking and to the practise of built environmental 
education.   

1st Thesis: Children have the inborn ability to think and create in three 
dimensions, which must be kept and supported by our inspiring and encouraging 
presence. Our suggestions should stimulate thinking and further ideas.  

During my workshops my main aim is that the participating children think and create in 
three dimensions and that they do not restrict their imagination to two dimensions and 
also that they create inspiring three-dimensional works of art with the different topics, 
materials, and techniques. Experiencing and getting to know spatial being in a practical 
way is the basis of learning about the built environment.  

2nd Thesis: The consequence of the lack of spatial creation is that the 
perception together with the recognition and understanding of the spatial 
environment is missing.  

In my workshops I encourage children to recognise, discover and try to perceive the 
spatial environment. I believe that the consciously experienced spatial matter becomes 
understandable and only the understood environment can be further developed in a 
conscious way. I aim at a thoughtful and conscious and at the same time spontaneous 
attitude and I encourage the children for the same.  

3rd Thesis: In order to achieve the goals of effective built environmental 
education, programs on architecture must reach the widest audience possible, 
must appear wherever possible, and must become the part of everyday life just as 
our built environment is part of our everyday life.  

Built environmental education as a field of education cannot be approached in only one 
way. National and international examples show the diversity of the organisations and 
their activities concerning this topic. Both their operation and their content provide a 
good illustration.  
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4th Thesis: The project days provide excellent opportunity to integrate the 
development of spatial vision and the built environmental education into the 
education system.  

Through the project days the architectural contents can become part of the education 
system for kindergarten, elementary and secondary school pupils by making the 
curriculum more colourful and playful as well as by connecting different types of 
knowledge into a complex form. The teacher is not left alone, but is given professional 
help by the workshop leader. The workshops can be fitted into the class schedule after 
finishing a topic, on kindergarten or school days or they can be linked to the nationwide 
series of events of the „month of architecture”. The project days also provide a suitable 
framework for the “Open houses, Nature study walks” program to be connected.  

5th Thesis: During children’s creative development architecture can be passed 
on in the form of different experimenting, analysis, inspiring sources, building 
methods, form studies and two-dimensional mapping. 

During the workshops with children building and architecture is not the only way and 
not even the final goal. The workshops do not mean designing a house but cognition 
through analytic, experimental creative process depending on the topic.  

6th Thesis: The architectural compositions of the children’s workshops are not 
merely models, but they are supplemented with modelling, painting and 
landscaping elements and a combination of these.   

The connection to the different artistic, scientific and other fields makes the process of 
creating diversified and more enjoyable and due to its complexity it enriches its content. 
My experience shows that the tasks which are the most popular among children are also 
the most meaningful and have the most complicated topic, material or technique.  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I. díj Klimaj Líviával, Bódi Eszterrel, Madarasi-Papp Ritával, Kalmár Lászlóval 

2005 Velence, Bence hegyi kilátó – II. díj Bódi Eszterrel, Klimaj Líviával, Szeift, 
Zsuzsannával, Madarasi-Papp Ritával, Czigány Tamással 

2006  „Budapest Szíve” Építészeti és Várostervezési Ötletpályázat – kiemelt 
megvétel Tolnai Zsolttal, Tóth Tamással 

2006 Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei, Budapesti Olimpiai Központ – 
megosztott 1. díj Tolnai Zsolttal, Tóth Tamással 

2008 Pécsi Zsolnay Kulturális Negyed – kiemelt megvétel Rádóczy (f ) Lászlóval, 
Getto Tamással, Köves Andrással, Tolnai Zsolttal, Bokor Csillával, Lukáts 
Istvánnal, 

2009 Agóra Szeged Pólus, nyílt tervpályázat – IV. díj Józsa Ágotával, Elekes 
Klárával, Tolnai Zsolttal 

2014 Sopron Papréti Zsinagóga hasznosítása – megvétel Tolnai Zsolttal. 

Egyéb szakmai tevékenység: 
1999-2014 külsős oktató, diploma opponens a BME Építészmérnöki kar, több   
 tanszékén (Középülettervezési, Ipari és Mezőgazdasági, Urbanisztika) 
2006-tól BÉK és MÉSZ tag, vezető építész tervező 
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2010 Pestszentimrei Közösségi ház felújítása, BÉK által delegált tervpályázati  
 zsűritag 
2012-től GYIK (Gyermek és Ifjúsági Képzőművészeti) Műhelyben „térlátás-fejlesztő 

komplex építészeti program” foglakozás-vezető 
2012 ÉME - Mesteriskola tervpályázati zsűritag - Keszthely 

Megjelenés építészeti publikációkban: 
2000 Komplex II., ’Kompozíció Zölddel_kiállítótér Csillebércen’, Alaprajz 2000 
2006 Puskás Ferenc Stadion és létesítményei, Alaprajz 2006 
2006 Puskás Ferenc Stadion és létesítményei, Régi-Új Magyar Építőművészet 

2006/6 
2006 fiatalok feketén-fehéren – kiállítási katalógus (szerk: Csontos Györgyi, 

Pálóczi Tibor, Magyar építőművészek Szövetsége, Budapest, 2007, építészeti 
mű: Budapest Szíve tervpályázat) 

2010 Bujdosó Győző: Tervezés-megvalósítás – Gondolatok a Népliget Center 
Irodaházról, Régi-Új Magyar Építőművészet 2010/3 

2010 Haba Péter: Térörvény – Népliget center Irodaház Ferencvárosban, Octogon 
2010/4 54.-58 o. 

2010 Jánosi András: Kősziklák körében – A Népliget Center irodakomplexum, 
Átrium 2010/2 54.-62.o. 

2011 Népliget Center Irodaház, Budapest Modern, Andron Könyv Kft. 2011 
2011 Kodály Központ, Régi-Új Magyar Építőművészet 2011/1, 
2011 Kodály Központ, SZÍNPAD Előadóművészetek technikája, VII. évfolyam 

1.szám 2011. március 
2011 Tomay Tamás: a Népliget Center nyomán_’epiteszforum’ 

Saját GyIK-Műhelyes publikációk 
2013 Szentandrási Dórával, Barta Fruzsinával közösen: ‘Térjátékok látóhatáron  
 innen és túl’ - www.epiteszforum.hu , 2013. 09. 13 
2013  ’Kreatív térmorfológiák’ címmel Eplényi Annával, Schmidt Gertrúddal,  
 Szentandrási Dórával közösen, az ÉPÍTŐ JÁTÉKOK2, kézikönyv   
 pedagógusoknak, MÉK  kiadvány, felelős kiadó: Noll Tamás, szerkesztő:  
 Beleznay Éva, 2013.,24-27. o. 
2014  Szentandrási Dórával, Barta Fruzsinával közösen: ‘Térjátékok-lépj le a  
 papírról és alkoss térben_2’, www.epiteszforum.hu , 2014.09.22. 
2014  Szentandrási Dórával közösen: NKA alkotói ösztöndíj:    
 TÉRJÁTÉKOK_térlátás-fejlesztő komplex építészeti kurzus   
 gyermekeknek című kéziratra  
2014 A 2014-es Velencei Építészeti Biennálé magyar pavilonjában való   
 megjelenés.  Téma: ’gyermek-közös-építés’ GyIK kisfilmek vetítése. 
2015  www.gyik365.hu digitális példatár készítése, GYIK-Műhely szervezésében 
2015 ‘Asszociációval alkotni - térrel terelni - A 40 éves GyIK-Műhely   
 térszemlélete’, Eplényi Annával, Szentandrási Dórával közösen. A riportot  
 szerkesztette: Dénes Eszter, Skaliczki Judit, Országépítő, 2015/03, 04-11.o. 
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2015 ‘GyIK-Műhely komplex téralkotási szemlélete’, Eplényi Annával,   
 Szentandrási Dórával közösen, Építész Közlöny Műhely, 2015.   
 szeptember, 1-2.o. 
2016  TÁJ-TÉR-TÁJ, Kreatív térjátékok a GyIK-Műhely  40 éves jubileumára,  
 Eplényi Annával, Szentandrási Dórával közösen 
2017 GyIK-TÉR-LÉT címmel, Eplényi Annával, Szentandrási Dórával közösen,  
 Építész Közlöny Műhely, 2017. április, 14-17.o 

GyIK-Műhelyes előadások, továbbképzések 
2013 előadás és workshop az ’Építő játékok konferencián’, melyet a Magyar  
 Építész Kamara szervezett, az építészet gyermekeknek történő oktatásával  
 kapcsolatban, FUGA, Budapest, 2013.09.24-25 
2015 ‘Térjátékok a GyIK-Műhelyben’, Szentandrási Dórával közösen, BME,  
 Építészmérnöki Kar, Doktori Iskola, 2015.10.28 
2015 GyIK-Műhely térlátásfejlesztő szakmai tevékenységének ismertetője: 
BÉK  küldöttgyűlés (Budapesti Építész Kamara) BÉK Székház, 2015.11.06 
 MÉK küldöttgyűlés (Magyar Építész K amara) FUGA, Budapest, 2015.11.27 
2016  “Épített környezetei nevelés” konferencián való részvétel. Szervező:  
 HÚSZNEGYVEN Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület, Zichi Major,  
 Budaörs, 2016.04.22 
2016 ‘Térképző foglalkozások óvodások számára’, MMA Építőművészeti  
 tagozat, BÉK, MÉK által támogatott szakmai program ismertetése: BÉK  
 Küldöttgyűlés, FUGA, Budapest, 2016.05.12 
2017 TÉRJÁTÉKOK_lépj le a papírról és alkoss térben! P4_Építész Stúdió első  
 tematikus félévi előadássorozatában, 2017.03.17 
2016 60 órás továbbképzés a XIII. ker. Egyesített Óvodák pedagógusai   
 számára (2016 október-november) 
2017 akkreditált 60 órás továbbképzés a XIII. ker. Egyesített Óvodák   
 pedagógusai számára (2017 április-május) 

Főbb GyIK-Műhelyes workshopok 
2012-től heti rendszerességgel gyermekfoglalkozások tartása a GyIK-Műhelyben,  
2013 ‘Tatlin tornyok’ ‘Építő játékok konferencián’, melyet a Magyar Építész   
 Kamara szervezett, az építészet gyermekeknek történő oktatásával   
 kapcsolatban, FUGA, Budapest, 2013.09.23 
2014 részvétel az Ericsson Kutatók éjszakája programban 
2014 ‘Tabáni szögletek’ GyIK-Műhely - Mesemúzeumban rendezett közös  
 kiállítás programjaként 
2015 ‘Hagyományos épületdíszítési technikák’ címmel gyakorlatorientált  
 workshop rendezése építészhallgatók számára, NKA támogatásával, BME,  
 Építészmérnöki Kar, 2015. 09. 28.-2016. 10. 01. 
2016  ‘Lebegő szobrok’ A 40 éves GyIK-Műhely jubileumi kiállításán, FUGA,  
 Budapest, 2016. 02. 13. 
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2016 ‘Térhúrok: tűvel fűzött balsafa-konstrukciók’, a Kortárs kreatív   
 alkotóművészeti műhely-konferencia keretén belül, DEÁK17 Galéria,  
 Budapest, 2016. 03. 11 

Kiállítások 
2000 Komplex II., ’Kompozíció Zölddel_kiállítótér Csillebércen’ tervkiállítás,  
 BME K-épület Aula 
2002 DLA - hallgatók kiállítása, BME K-épület Aula 
2005 „Szakrális építészet az ezredfordulón” - Szent Rita Plébániatemplom 

tervei, BME K-épület Aula 
2005 Mesteriskola kiállítása a Budapesti Őszi Fesztivál keretében, MÉSZ- 
 székház 
2006 f_f_f fiatalok feketén fehéren kiállítás, 2. forduló. MÉSZ-székház 
2006 „terbe-tervek” – B. Terbe Erzsébettel, Barta Fruzsinával közös kiállítás,  
 Kiskunmajsa 
2010 FUGA – „Pro Architectura-díj” kiállítása 
2014 GyIK-Műhely egy év munkája kiállítás Fátyolka téren, Mesemúzeummal  
 közös kiállítás 
2015 ‘Hagyományos épületdíszítési technikák’ címmel, építészmérnök  
 hallgatók számára tartott workshop kiállítása, NKA támogatásával, BME,  
 Építészmérnöki Kar, II. emeleti folyosó, 2016. 10. 01.-2016. 10. 14. 
2016  GyIK 40 Az alkotás csodakamrája címmel a 40 éves GyIK-Műhely  
 jubileumi kiállításán való részvétel, FUGA, Budapest, 2016. 02. 12 - 2016.  
 03. 01, DEÁK17 Galéria, Budapest, 2016. 03. 02-2016. 03. 30 
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VI.) mestermű 

FMH – FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ – Budapest 
belsőépítészeti tervezés 

generál építész tervező: Félix Zsolt, Cságoly Ferenc (Építész Stúdió Kft.) 
belsőépítész tervezők: Tolnai Zsolt, Terbe Rita (CUBO Építészcsoport Kft.) 
belsőépítész munkatárs: Tolnai Zsuzsanna  
tervezés éve:                       2010 
kivitelezés éve:                    2011 
fotó (2017): Jaksa Bálint Freelance photographer 

publikáció: Félix Zsolt DLA: Zöldfalba burkolva - a Fővárosi Művelődési  
 Ház új épülete, www.epiteszforu,.hu, 2011. 09. 06. 

A legendás múltú Fővárosi Művelődési Ház új épületben kapott helyet, amely változás az 
épített környezet átalakulása mellett a ház működésére és szellemiségére egyaránt újító 
hatással bírt. Az intézménynek úgy kellett megújulnia, hogy a közönségét megtartsa, a 
régi épület nyújtotta atmoszférát átemelje, de ugyanakkor tudatosan felvállalja az új 
légkört. Ennek építészeti eszközeként a letisztult, fehér külső tömeg belvilágában színes, 
az egyes funkciókra reagáló, változatos, anyag-, és részletgazdag, ugyanakkor 
egységesen kezelt belső terek jöttek létre létre. Így alakult ki az információs és ruhatári 
pult könyv-, és textilfrontja, a büfé betonba öntött üvegfelülete, az alsó szinti 
koncertterem élénk világa és az emeleti fa-arany felületű karzatos előadóterme. A régi és 
új épület közötti kapcsolatot az egykori előadóterem felfrissített megjelenésű nézőtéri 
székei adják, amelyek az épület több pontján, változatos elhelyezésben kaptak új 
használatot. A ház közösségformáló szerepének az új épülethez való kapcsolása a 
táncterem látogatói gyűjtésből megalapozott bakelitfala, amely utal a létesítmény 
meghatározó zenei múltjára, a koncertterem funkciójára. 

A következő oldalakon a kiemelt tervezési területek láthatók, bal oldalon a tervezési 
koncepciós, vázlattervi lapokkal, jobb oldalon pedig a megvalósult, s közel hat éve 
használt állapottal. 
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Nagyterem - koncepció (fent), nézet a karzat felé (jobbra) 





Recepció, pénztár - koncepció (fent), fotó (jobbra)





 

Büfé- koncepció (fent), fotó (jobbra)





Ruhatár - koncepció (fent), fotó (jobbra)





Táncterem - koncepció (fent), fotó (jobbra)





Terbe Rita 

TÉRJÁTÉKOK 
TÉRBELI GONDOLKODÁSFEJLESZTÉS, 
ÉPÍTETT KÖRNYEZETI NEVELÉS GYERMEKEKNEK 

DLA-tézisfüzet 

Mestermű: 
FMH - Fővárosi Művelődési Ház 
belsőépítészeti tervezés 

készült: 20 példányban 
nyomda: Digitalpress 
2017. szeptember




