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TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK  

 

Tárgy felvétel 
feltételei: 

A tantárgy kötelező előtanulmányainak teljesítése, a tantárgy felvétele a 
NEPTUN rendszerben.  
 

Foglalkozások 
jellege: 

Évfolyam szintű és tanköri előadások, műtermi foglalkozások és konzultációk. 
 

Részvételi előírá-
sok: 

A jelenlét a tanórák 70%-án kötelező (TVSz 13.§ alapján). 
 

Félévközi 
ellenőrzések: 

Műtermi prezentációk, kisfeladatok + az Alkotóhét kötelező teljesítése. 
Féléves tervezési feladat, egy kötelező, határidőre leadott, eredményes vázlat-
tervvel. 

Határidős felada-
tok: 

Tematika – ütemterv szerint 
 

Aláírás feltételei: - 
 

Vizsgára bocsá-
tás feltételei: 

- 
 

Vizsga jellege: - 
 

Vizsga ismétlése: - 
 

Félév végi 
osztályzat: 

A félév során 100 pont szerezhető: 
   vázlatterv - 30 pont (a félév teljesítésének feltétele min. 15 pont elérése) 
   félév végén beadott végleges terv - 60 pont 
   félévközi folyamatos órai munka, kisfeladatok - 10 pont  
100 – 90  jeles (5) 
89 – 78    jó (4) 
77 – 65    közepes (3) 
64 – 51    elégséges (2) 
50 – 0      elégtelen (1) 



 

TEMATIKA – ÜTEMTERV 2015 / 2016 II. félév              TERVEZET 2015. 12. 18. 
2016-os tervezési félév helyszíne: Déli pályaudvar környezete, Budapest 
  

okt. 
hét  

előadás / közös műtermi munka 
órai gyakorlat / 
kisfeladat (kb. 
60 perc) 

 

hétközbeni otthoni fela-
dat 

1. 
02.16. 

évfolyam szintű bevezető előadások  
tanköri előadás: feladatismertetés 
 

 helyszínbejárás 
kiadott anyagok megis-
merése, értékelése  

02.20. 
szombat 

pozsonyi + REA kirándulás + Hungarian 
Cities (önköltséges)  

szervezők: Szabó 
Juli, Kissfazekas 
Kornélia 

 

2. 
02.23. 

tanköri előadás: a jövő városa 
jövőképek, településfejlesztés, stratégiai 
tervezés 

kisfeladat1: 
jövőkép / feladat 
kiírója: Alföldi 
György 

vízió / 2 fős munka 

02.27. 
szombat 

bécsi kirándulás (önköltséges) vasúti terüle-
tek átalakulása 

szervező: Varga Imre  

3. 
03.01. 

víziók bemutatása 
 

kisfeladat2: 
városrésztörté-
net / feladat kiírója: 

Kisfazekas Kornélia 

objektív helyzetértékelés 

03.02-03. 
 

Graz / Urban Future – global conference 
http://www.urbanfuture.at/ 

egyéni szervezés  

4. 
03.08. 

tanköri előadás: 
településtervezési eszközök, szereplők 

 

kisfeladat3: 
városműködés / 
feladat kiírója:  
Szabó Julianna 
 

fejlesztési lehetőségek, 
elvek, nemzetközi példák, 
elemzések, akcióterületek  

5. 
03.15. 
 

oktatási szünet   

03.16-18. tanköri konzultációs külön időpont   

6. 
03.22. 

tanköri előadás: helyzetértékelés, fejlesz-

tési koncepció, rendezési eszközök bemuta-

tása városábrázolások  

kisfeladat4: 
beépítés, sűrű-
ség / feladat kiírója: 

Fonyódi Mariann 

vázlatterv elkészítése 

7. 
03.29. 
 

VÁZLATTERV szóbeli bemutatása digitális beadás 
 

 

8. 
04.05. 

évfolyam szintű (közös előadás)  
tanköri értékelés 

tanköri előadás: beépítési terv 

 

vázlatterv pótbe-
adása 

beépítési terv 

9. 
04.12. 

alkotóhét???    

10. 
04.19. 

 konzultáció beépítési terv 

11. 
04.26. 

 konzultáció beépítési terv 

12. 
05.03. 

 konzultáció beépítési terv 

05.01-07. REA20 Pozsony    



13. 
05.10. 

tanköri bemutatás konzultáció beépítési terv 

14. 
05.17-20. 

FELDOLGOZÁSI HÉT 

tervezési feladat digitális beadása:  2015. május 20. péntek 12 óra 
pótbeadás különeljárási díjjal:   2015. 05. 23. hétfő 12 óra  

 

Tantárgyleírás  

A Városépítészet2 tantárgy a Városépítészet1 elméleti előadássorozatra épül. Valós tervezési 
feladaton keresztül ismertet meg a településtervezés három tervcsoportjával, melyekben az 
építészeknek fontos feladataik, szerepük van: 
 településfejlesztés stratégiai tervezése (városfejlesztési stratégia, ITS): nagy léptékű, multi-

diszciplináris, a fizikai, természeti, gazdasági és társadalmi környezet összefüggéseire 
épülő középtávú fejlesztési program, mely a valós helyzet felmérésére alapján meghatá-
rozza és kommunikálja a fejlesztési célokat; 

 településrendezés (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat, szabályozási terv): a 
fejlesztési céloknak megfelelő műszaki tervezés, mely feladata elsősorban a különböző 
szakágak terveinek összehangolása, az építési tevékenység jogi és műszaki kereteinek 
rögzítése; 

 városépítészet (beépítési tervek, környezetalakítási tervek): épületcsoportok, térrendszerek 
építészeti tervezése, melynek célja a településrendezési terv keretein belül a beépítés, a  
környezetalakítás, az arculat meghatározása. 

 
A Városépítészet2 tantárgy célja, hogy egy valós tervezési feladaton keresztül előkészítse a jövő 
építészei arra, hogy képesek legyenek  
 városi léptékű tervezési feladatok megoldására, 
 adatok felkutatására, megértésére, rendszerezésére, értékelésére és felhasználására a 

tervezésben (jövőkép, koncepció, tervezési program-alkotás), 
 szakmai tervek és szövegek (szakirodalom, jogszabályok) kezelésére, értelmezésére, 
 tervek vizuális és verbális prezentálására, a lényeg kiemelésére, a gondolatok kommuniká-

lására, 
 városépítészeti léptékű műszaki ábrázolások (helyszínrajzok, metszetek, nézetek, látvá-

nyok) készítésére, 
 szakmai team-munkára. 
 
 
 
feladatrészek, beadások / ld. majd a végleges anyagban 2016 február elején 
 
kötelező és ajánlott háttéranyagok  
www.urb.bme.hu 
 
a tantárgy linkgyűjteményéhez bővítésére javaslatokat várunk! 
info@urb.bme.hu – e-mail tárgya: Város2 
 
jelentkezés ajánlott szempontjai: 

1. téma – melyik „vasutas” változatra épül a tanköri munka (ld. féléves feladat) 

2. tankörvezetők, konzulensek 

  

http://www.urb.bme.hu/
mailto:info@urb.bme.hu


2016-os tervezési félév feladata:  

A budapesti Déli-pályaudvar és környezetének megújítása 
 

1. A Déli pályaudvar a Dél-Dunántúl kapuja  
intenzív távolsági és elővárosi vasúti forgalommal 
feladat: a Mészáros utca és az Alkotás út mentén felszabaduló területek hasznosítása, 
MÁV épületek megtartása, átalakítása, korszerű vasúti, városközponti környezet kialakítá-
sa. 

 

 
 

tankörök vezetői:  
1. Szabó Árpád DLA / Skaliczki Judit 
2. Wettstein Domonkos / Lenzsér Ágnes 
3. Szabó Julianna PhD / Rab Judit 

 
2. A Déli pályaudvar az elővárosi vasutak (vég)állomása 

feladat: a vágányszám jelentős csökkenése révén felszabaduló területek hasznosítása, a 
sínek részleges vagy teljes felülépítése a környező városrészek összekapcsolása érdeké-
ben, a MÁV épületek átalakítása, bontása.   

 
tankörök vezetői:  

1. Fonyódi Mariann PhD / Hory Gergely / Bene Tamás 
2. Kissfazekas Kornélia PhD / Gurdon Balázs 
3. Kádár Bálint PhD / Beleznay Éva – angol nyelvű tankör (magyar diákoknak is) 

 
3. A Déli pályaudvar megszűnése   

feladat: a felszínen felszabaduló, volt vasúti terület hasznosítása, Budapest nagyvárosi jö-
vőképébe illeszkedő területhasznosítás, új, fenntartható városrész tervezése. 
 

  
 
tankörök vezetői:  

1. Pálfy Sándor DLA / Tímár Benedek 
2. Alföldi György DLA  / Garay Márton 
3. Varga Imre / Sólyom Benedek 

 


