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ALKOTÓHÉT 2011  
Urbanisztika Tanszék    2011. április 04. – 2011. április 08. 

 

A JÖVŐ PESTI TÖMBJEI –  

VÍZIÓK A PESTI BELVÁROS TÖRTÉNETI TÖMBJEINEK ÁTALAKULÁSÁRÓL 

 
AZ ALKOTÓHÉT MENETRENDJE 
 2011. március 28. változat (a program változtatásának jogát fenntartjuk) 

1. 2011.  április 4. (hétfő) 9. óra  
Alkotóheti évfolyamszintű bevezető előadások  

helyszín: Bp. VIII., Trefort utca 3. sz. volt Hunyady-palota (Meinig Artúr, 1892) 
 

 Előadók Előadás   
9.00-9.10 Benkő Melinda PhD Az alkotóhétről  

9.10-9.30 Szabó Árpád DLA Városiasság és fenntarthatóság 

9.30-9.50 Hanczár Zsoltné  A jövő közművei és energiája  

9.50-10.10 Fleischer Tamás  Fenntartható közlekedés 

10.10-10.30 Lányi Erzsébet PhD Környezettudatos épített környezet  

 
Az előadások után a csoportmunka kezdete –  
találkozás a csoport- és a meghívott témavezetőkkel 

 
2. április 4-8.:  alkotóheti munka,  

a munka és a konzultációk központi székhelye:Trefort utca 3. 
 
3. 2011. április 6. 17 órától      

évfolyamszintű közös program (helyszín:Trefort utca 3.) 
17.00-18.30 tanköri bemutatók (csoport/10 perc) 
19.00-20.30 műhelybeszélgetés  

Gang Csapat, Horánszky1, Alföldi György, Szabó Árpád 
20.30-22.00 Képzelt Város koncert 

 
4. április 7. az alkotóheti kiállítási anyag összeállítása 
 
5. április 8. (péntek ) 12 óra   

az alkotóheti kiállítás megnyitója 
  helyszín: a BME  Központi épület  1. emeleti galéria 

 
6. 2011. április 8-12-ig   

az alkotóheti kiállítás nyitvatartása az egyetemen 
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A hívószó: BELAKÁS 

 
 
A FELADAT  
Feladatok tankörönként egyedi tematika alapján 
A készítendő munkarész egyetlen formai követelménye: a kiállíthatóság, 
bemutathatóság  
Minden alkotóheti csoport szerdán 10 perces prezentációban mutatja be a munkáját 
(az ismertetést a csoportvezető tartja, esetleg a hallgatók bevonásával), péntekre 
pedig kiállítási anyagot állítanak össze. 
 
 
HELYSZÍN 
Pesti belvárosi max. 2 tömbnyi terület – tankörönként egyedi választás alapján. 
 
 
ALKOTÓHETI KONZULENSEK ÉS A MEGHIRDETETT TÉMÁK 
(max. csoport létszám: 25 fő) 
 
 
belső konzulens konzulensek Téma 
1 Alföldi György DLA  Fenntartható város 
2 Deigner Ágnes Germán Tibor budapesti napló Bródy Sándor 

utca 
3 Fonyódi Mariann 

PhD 
Péterfi Ferenc, 
Portchy Szabolcs 

 

4 Garay Márton Guba Sándor budapesti napló Puskin utca 
5 Paál Zsófia Holicska Ádám budapesti napló Trefort utca 
6 Riedel Miklós Borgulya Gergő, 

 
Közös építészeti döntés 

7 Vörös Tamás Bach Péter, 
Szakács István 

A jövő pesti tömbjei / helyek-
történetek 

8 Wettstein 
Domonkos 

Juhász Balász budapesti napló Szentkirályi 
utca 

9 Kádár Bálint  Szabó Julianna PhD 
Beke-Tóth Szilvia 

Közösségi köztértervezés a  
Trefort utcában 

10 Szabó Árpád DLA Locsmándi Gábor 
PhD 

 
(csak angol oktatás) 
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A Tanszék idén minden csoportnak 20.000 forint támogatást tud nyújtani, 
anyagköltségekre. A kimondottan irodaszernek minősülő termékeket (tollak, mappák 
stb.) csak akkor tudjuk elszámolni, ha az Egyetemmel szerződésben álló boltokból 
származnak; más papíráruk (karton, bármilyen papír, szürkelemez stb.) tetszőleges 
üzletből származhatnak. 
Az összeget nem tudjuk előre odaadni, arra van mód, hogy a már megvásárolt dolgok 
értékét fizetjük ki, számla ellenében, utólag. 
 
A számlára kerülő név: 
BME Urbanisztika Tanszék, 1111 Budapest, Műegyetem Rakpart 3. K.II.73. 
További részletes információ kérhető a tanszéki titkárságon! 
 
A pénteki kiállításra: 
Kérjük, hogy a kiállított munkákra kerüljön fel 

- a műteremvezetők neve 
- az alkotó csapat neve, a névsort ezen túlmenően kérjük leadni a műteremnek segítő 
belső oktatónál is! (Szükséges a hallgatók részvételének a pontos adminisztrálása, 
aminek alapján az alkotóhét teljesítése lejelenthető lesz. ) 
- a munka ismertetése - szöveges, rajzos vagy modell (vagy bármilyen) formában.  
Legyen világos a kiállítás minden nézője számára, hogy mi volt a feladat, mi volt a cél, 
milyen eszközöket használtak, mi volt a javaslat és miért stb. A munkák jól érthetőek 
és világosak legyenek! 
 
 


