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Tervezés és építés meglévı környezetben

This project has been funded with support from the European commission.
This publication communication) reflects the views only of the author, and
the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein.

Tanmenet

1. blokk
1. modul

1.1

Koncepció fejlesztés
Egy újrahasznosítható elmélet
fejlesztése
• újjáélesztés
1. szükségleten
alapuló
újjáélesztés
2. befektetı és
kínálat
orientált
újjáélesztés
• adaptáció
• felújítás

Tanár:
Dipl.Ing.
Sandro
Graf v.
Einsiedel

Nap:
2007.
szeptember
28.
2007.
szeptember
29.

Idıpont:
9:30 – 17:00

Tanár:
Dipl.-Volkswirt
Ivar Cornelius

Nap:
2007. október
26.

Idıpont:
9:30-12:45

Tanár:
Prof.Dr.-Ing.
Thomas
Wedemeier

Nap:
2007. október
26.

Idıpont:
13:45 – 17:00

A fenntarthatóság alapelvei
Az örökség-orientált használat
elmélete
Szakértıi becslés
Pályázati folyamat
2. blokk
2. modul

1.2.

1. Modul

1.3.

Demográfia
• népesség fejlıdése –
lehetıségek és
határok
• népesség kora
• demográfiai
változások határai
(munkaképes
népesség, idısek
ellátása)
• a közösségi
életformák változásai
Projekt Menedzsment
• Feladatok
meghatározása és a
projektek összetevıi
• Eljárások a projekt
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1. Modul

1.4.

1. Modul

1.5.

3. blokk
2. Modul

2

4. blokk
3. Modul

3.1.

menedzsment
résztvevıi számára
• Feladatok leosztása
Európai projektek
koordinációja
• Hosszú távú,
fenntartható és
sikeres
együttmőködési
formák
• Európai Területi
Együttmőködések
Szövetsége (EVTZ)
• Európai Gazdasági
Érdek Szövetség
(EWIV)
Bőnmegelızés
• „Érdekközösségek” –
nemzetközi
tapasztalatok: az
informális közösségi
ellenırzés elve, PPP
projektek
• „Jó példák”
• Német tapasztalatok

Tanár:
Assesor Ju.
Hans-Jürgen
Zahorka

Nap:
2007. október
27.

Idıpont:
9:30 – 12:45

Tanár:
Assesor Ju.
Hans-Jürgen
Zahorka

Nap:
2007. október
27.

Idıpont:
13:45 – 17:00

Építési jog
• Egy város fejlesztési
terv építészeti
eszközei
• Építészeti eszközök
város fejlesztési terv
nélkül
• A meglévı épített
környezet védelme
(terek, vegetáció,
épületek), az
örökségvédelem
aspektusai
• Változások
bevezetésének jogi
követelményei
• Fejlesztési területek,
periférikus területek,
felújításra kijelölt
területek

Tanár:
Dr. Torsten
Halwas

Nap:
2007.
november 16.
2007.
november 17.

Idıpont:
9:30 – 17:00

Város- és tájtervezési
kutatások

Tanár:
Dipl.Ing.

Nap:
2007.

Idıpont:
9:30 – 12:45
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●Független és városkép
függı tervezés elemzése
-város és régió tervezés
- zóna tervek, tájvédelmi
tervek, régiók közötti
tájvédelmi együttmőködések
-város fejlesztési terv
● Tér- és hely orientált
elemzés
- tervezési törvények
osztályozása
- városi összefüggésben és
helyi értékelésben
● Egyéb követelmények

Bettina Albani

november 30.

3. Modul

3.2.

Városiasodás
●Városközpont felújítás
●Homogén város negyedek
stratégiái
●Óriás komplexumok (ipari,
adminisztrációs, kereskedelmi
létesítmények)- Európai
példák
●Az akupunktura fontossága
a városban – nemzetközi
jelenségek összehasonlító
tanulmányai
Kirándulás „Város tervezés
és fejlesztés” – Stuttgarti
példák

Tanár:
Dipl.Ing.
Bettina Albani,
Dipl.-Ing.
Joerg Th.
Coqui,, Dipl.Ing. Oliver
Bormann

Nap:
2007.
november 30.
2007.
december 1.

Idıpont:
13:45 – 17:00
9:30 – 17:00

5. blokk
4. modul

4.1.

Tanár:
Prof. Dr. Uta
Hengelhaupt

Nap:
2007.
december 14.

Idıpont:
9:30 – 17:00

4. modul

4.2.

Örökség kijelölés alapjai
●örökség terminológiája és
típusai
- egyedi mőemlék
- örökségként kijelölt terület
- örökségként kijelölt flóra, stb.
- Világörökség része
Munkavégzés az
örökségként kijelölt
területeken
●örökségvédelmi és
adminisztratív struktúrák
szervezetei Európában
●örökségvédelemre kijelölt
struktúrák dokumentálása
●berendezések, örökség
topográfia, építészet kutatás
● örökség kompatibilitás,

Tanár:
Prof. Dr. Uta
Hengelhaupt

Nap:
2007.
december 15.

Idıpont:
9:30 – 17:00
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örökség kompatibilitás
használata, megırzés,
restaurálás, felújítás
● autentikus anyagok
figyelmes használata: örökség
védelemre kijelölt struktúrák,
mint források
● örökség védelem döntési
folyamatának példái
Kirándulás „Örökség
védelem” – stuttgarti példák
6. blokk
4. modul

4.3.

3. modul

3.3.

7. blokk
1. modul

1.6.

Örökség védelem és
fenntartható város
fejlesztés
● város tervezés
örökségvédelmi alapjai és
céljai
● a fenntartható város
fejlesztési programok
támogatása Németországban,
pld. „Keleti városátépítés” stb.
● örökség védelem, mint
gazdasági faktor
● „EUREK” folyamat
● az európai város átépítések
gyakorlata és problémái
Tájépítészet
●városi üres tér rendszerek a
múltban és jövıben – európai
összehasonlításban
● város és táj – „Táj a modern
városi építészetben”
stratégiák
● új, régi kertek – szabad
terek elhagyott vidéken és
szabadidıs parkokban
● nyilvános terek – bizonyított
és új fajta megközelítésben
● a tervezési folyamat jelen
contextusa
Kirándulás „Táj építészet” –
stuttgarti példák

Tanár:
Dipl.Ing. Katja
Helms M.A.

Nap:
2008. január
11.

Idıpont:
9:30 – 17:00

Tanár:
Dipl.-Ing.
Joerg Th.
Coqui

Nap:
2008. január
12.

Idıpont:
9:30-17:00

Pénzügyi és támogatási
lehetıségek
● pénzügyi modellek
● támogatási programok, pld.
„Keleti város átépítés”,

Tanár:
Dipl.Betriebsw.
(FH) Evi Lang

Nap:
2008. február
1.

Idıpont:
9:30 – 12:45

„Planen/Bauen im Bestand“ – Curriculum ungarisch

Seite 4

Institut Fortbildung Bau
Architektenkammer Baden-Württemberg
PP 2006-146 454

1. modul

1.7.

5. modul

„Nyugati város átépítés”,
„Szociális város”
Építészeti diagnosztika
● repedések és nyirkosodás
felmérése
● infra termográfia
● destruktív felmérések –
fúrás, endoszkópia
● nem destruktív felmérések
– ultrahang, radar,
szeizmográfia

Tanár:
Prof. Dipl. Ing.
Frithjof Berger

Nap:
2008. február
1.

Idıpont:
13:45 – 17:00

5.1.

Felújítások szerkezeti
Tanár:
jellege
Prof. Dipl. Ing.
● építészet és épületgépészet Frithjof Berger
● történelmi jelleg megtartása
az alaptól a tetıig
● repedések, repedések
szerkezete és okai
● épület szerkezetekben,
hosszú használat
következtében fellépı tipikus
sérülések, gyengeségek
● felújítás és újrahasználat:
az egyes elemek mőszaki
lehetıségei

Nap:
2008. február
2.

Idıpont:
9:30-17:00

8. blokk
7. modul

7.1.

Helyes gazdálkodás üres
térrel illetve, terület
megüresedése esetén
●követelmény
analizálása/követelmény
menedzsmentje az épület
életciklusának
figyelembevételével
●a követelmény analízis
módszerei
●módszerek gyakorlati
átvétele
●aktuális kulcs
követelmények
●tér és használati koncepciók
fejlesztése
●koncepció értékelés
●koncepció átvétele alaprajz
alkalmazás esetén

Tanár:
Dipl.-Ing.
Architek
Martin
Hodulak

Nap:
2008. február
22.

Idıpont:
9:30-12:45

7. modul

7.2.

Összefüggések

Tanár:

Nap:

Idıpont:
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menedzsmentje és építés
menedzsment
●adottság menedzsment
szervezet alapítása
●operatív FM szolgáltatások
tendereztetése
●FM-benchmarking – költség
összehasonlítás és költség
optimalizálás
●mőszaki és építésze elemek
életpálya költségeinek
kalkulációja (DIN 276
szabványok 300 és 400 –as
elemei)

Dipl.-Ing (FH)
Thomas
Häusser

2008. február
22.

13:45 – 17:00

7. modul

7.3.

Költség menedzsment
●költség tervezés
●költség ellenırzés
●könyvelés
●esedékes fizetések
behajtása

Tanár:
Dipl.-Ing.
Christian
Könings

Nap:
2008. február
23.

Idıpont:
9:30 – 17:00

9. blokk
5. modul

5.2.

Történelmi épületek
felújításának fizikája
● akusztika
● szigetelés
● nyirkosodás elleni védelem

Tanár:
Prof.Dipl.-Ing.
Rainer
Pohlenz

Nap:
2008. március
14-15.

Idıpont:
9:30-17:00

10. blokk
6. modul

6.1.

Tanár:
Dipl.-Ing.(FH)
Rainer Dirk

Nap:
Idıpont:
2008. április 4. 9:30-17:00

6. modul

6.2.

Meglévı építészeti
kontextusok energia
takarékos megoldásai
● építészeti kategóriák
● integrált tervezés
● konstruktív eszközök
● mőszaki eszközök
● aktív és passzív napenergia
használat
● érték tényezık és költség
hatékonyság
● megvalósított példák
„Energia hatékonysági
igazolvány”
●”Energia takarékossági
szabályok az építészetben és
építészeti rendszerekben”
(ENEV) 2007 – változások
●DIN alkalmazásai
● kalkulációs
eljárások/eszközök

Tanár:
Dipl.-Ing. (FH)
Rainer Dirk

Nap:
Idıpont:
2008. április 5. 9:30 – 17:00
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● támogatási lehetıségek
11. blokk
6. modul

6.3.

6. modul

6.4.

12. blokk
1. modul

1.8.

5.3.

13. blokk
5. modul

5.4.

5.5.

Kezelési eszközök
● esıvíz lakónegyedekben
● föld/talaj menedzsment
● meglévı vegetáció
kezelése
● esıvíz, mint alapanyag
● öntözés esıvízzel
Veszélyes és szennyezı
anyagok kezelése
●veszélyes építési anyagok
felfedezése és osztályozása
● veszélyes építési anyagok
elmozdítása és kezelése
● alternatív veszélytelen
építési anyagok kiválasztása
és beszerelése
● tenderezés, szerzıdés és
építési felügyelet szempontjai

Tanár:
Dipl.-Ing.
Klaus Werner
König Dipl.-Ing
Daniela
GorsserSeeger
Tanár:
Dipl.-Ing.
Heinz Bogon

Építészet kutatás és
dokumentálás
● meglévı épületek és
történelmi értékkel bíró
struktúrák dokumentálása
Tőzvédelem
● a meglévı helyzet kutatása
●a meglévı építési anyag
analizálása/tőzvédelmi
hiányosságok
●tőzvédelmi koncepció
fejlesztése
●megoldások/intézkedések
katalogizálása/prioritás
lista/költségbecslés

Tanár:
Nap:
Idıpont:
Martin Dendler 2008. május 9. 9:30-17:00

Tanár:
Dipl.-Ing. (FH)
Philipp Degen

Nap:
2008. május
10.

Idıpont:
9:30-17:00

Építészeti sérülés
●építészeti sérülés
felfedezése és elhárítása
● probléma és sérülés
meghatározása
● tipikus építészeti sérülés
eset tanulmányok
Hozzáférhetı épületek
●épített környezet és
használata valamennyi ember
számára

Tanár:
Prof.Dr. Ing.
Martin Pfeiffer

Nap:
2008. május
30.

Idıpont:
9:30-17:00

Tanár:
Dipl.Ing.(FH)
Ilona HocherBrendel

Nap:
2008. május
31.

Idıpont:
9:30-17:00
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Nap:
2008. április
19.

Idıpont:
9:30-17:00
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14. blokk
7. modul

7.4.

7.5.

Tenderezés és
szerzıdéskötés speciális
követelményei
● tenderezés és szerzıdés –
esélyek és kockázatok
● elıre nem látható
események és extra
szolgáltatások, ellenırzési
lehetıségek
●extra költségek elkerülése
érdekében megjelenés
csökkentés és költség
ellenırzés
Helyszíni felügyelet és
projekt menedzsment
speciális követelményei
●követelmények bontás során
●szervezés és eljárás
átépítés/felújítás során,
idıtervek
●logisztika és biztonság
●lakott épületek
rekonstrukciója
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Tanár:
Jürgen Alshut

Nap:
2008. július 4.

Idıpont:
9:30 – 17:00

Tanár:
Jürgen Alshut

Nap:
2008. július 5.

Idıpont:
9:30-17:00
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