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TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 

Tárgy felvételének 
feltételei: 

 
– A tárgy bejegyzése az indexbe. 
– A tárgy felvétele a NEPTUN rendszerben. 
– A tantárgyat bármely kar hallgatója felveheti 

Foglalkozások 
jellege: 

 
Előadások és a beadott felvételek közös értékelése 

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

Félévközi 
ellenőrzések: 

 
- 

Határidős feladatok:  
- A kiadott feladatok hétről-hétre való teljesítése és a Város-kép 10 felvételből álló sorozata  
egy vidéki kisvárosról 2017. november 13-án 24 óráig. 

Aláírás feltételei:  
– A tárgyfelvétel feltételeinek teljesítése. 
– Jelenlét a tanórákon az előírt mértékben. 
– Az értékelhető féléves munkára adott gyakorlati jegy.  

Vizsgára bocsátás 
feltételei: 

 
- 
 

Vizsga jellege:  
- 
 

Vizsga ismétlése:  
- 
 

Félév végi 
osztályzat: 

 
- A kiadott feladatok megfelelő színvonalon és határidőre való teljesítése  

 



ÉPÍTETT KÖRNYEZETÜNK FOTÓS SZEMMEL TEMATIKA  
 

ÜTEMTERV 2017. őszi félévre 
 

Hét Dátum Foglalkozás Előadó 

1. 09.04. Előadás Szentiváni János, Pálfy Sándor 

2. 09.11. Értékelés+előadás Fényes Lóránd 

3. 09.18. Értékelés+előadás Szentiváni János 

4. 09.25. Értékelés+előadás Tajti Eszter 

5. 10.02. Értékelés+előadás Csillag Pál 

6. 10.09. Értékelés+előadás Hertelendi Csaba 

7. 10.16. Értékelés+előadás Szentiváni János 

8. 10.30. Értékelés+előadás Darabos György 

9. 11.06. Értékelés+előadás Batár Zsolt 

10. 11.13. Értékelés+előadás Lelkes László 

11. 11.20. Félévi értékelés Pálfy Sándor (Város-kép) 

12. 11.27. Félévi értékelés Szentiváni János 

 
  Az órákat a K 255-ös teremben tartjuk hétfőnként 16.15-től 17.45-ig. 
 

 
Részletes tematika: 
 
A félév tematikája a következő: 
 
Minden órán elhangzik egy előadás, melynek alapján kiadásra kerül egy, az előadáshoz kapcsolódó feladat. A 
következő órát a beadott képek kiértékelésével kezdjük, majd következik az újabb előadás és kiadjuk a követke-
ző feladatot. 
 
Az első órán elhangzó Város-kép előadás alapján 10 képből álló fotósorozatot kell készíteni minden hallgatónak  
egy vidéki kisvárosban, ami a legjobban bemutatja azt a képet, ami:  
   
- bennük él a városról általában,  
- bennük él az adott kisvárosról (ha van ilyen), illetve  
- ami kialakult bennük a feladat készítése során 
 
A fotósorozat beadásának határideje: 2017. november 13. (hétfő) 24 óra. 
 
 
A feladatok beadásának szabályozása 
 
 
Hétről hétre a kiadott témában mindenkinek el kell küldenie min. egy darab fényképet, valamint  2017. november 
13-ig egy 10 képből álló, tömörített Város-kép sorozatot egy vidéki kisvárosról (a feladatot az első előadáson 
ismertetjük) a foto@urb.bme.hu e-mail címre a következő alaki előírásokat betartva: 
 

1. A file neve: 1_toth_daniel (több kép esetén: 1_toth_daniel_a), azaz a feladat sorszáma_ vezeték-
név_keresztnév (vessző nélkül) és ha több kép van, akkor _a, _b, _c… stb. (minden kisbetűvel!).  
 
A file nevének pontos szabályozására a könnyebb kezelhetőség, az adminisztráció és az értékelés 
megkönnyítése miatt van szükség. Sajnos az előző félévekben előfordult, hogy eltűntek beküldött fény-
képek. Az első képpel együtt minden hallgatótól kérünk egy e-mail címet és egy telefonszámot, ame-
lyen elérhető, ha valamilyen félreértés adódik, vagy valamiről tájékoztatnunk kell. 

 

mailto:foto@urb.bme.hu


2. A képek felbontása max: 72 dpi , hosszabbik oldalának mérete: max. 1200 pixel, közepes felbontás 
(7) mellett. Erre részben a kezelhető méretű képek, részben a szerver lefagyásának elkerülése érdeké-
ben van szükség. 

 

3. A képek beküldésének határideje: a kiadás hetének szombatján 24 óráig (azért, hogy az előadók fel 
tudjanak a hétfői értékelésre készülni). A képeket hétről-hétre a megadott határidőig kell beküldeni, a 
határidőn túl küldött képeket nem tudjuk értékelni! 

 

4. Csak azokat a fotókat tudjuk elfogadni, amelyek betartják a fenti előírásokat! 
 

5. A félév teljesítésének a feltétele az órákon való, a TVSZ. szerinti min. 70 %-os jelenlét, azaz a kiadott fe-
ladatoknak min. 70 %-os teljesítése (az eddigi gyakorlat szerint ugyanis elfogadható képet csak azoktól 
kaptunk, akik ott voltak a feladat kiadásakor), továbbá a 10 képből álló Város-kép sorozatnak határidő-
ben (2017. november 13-án 24 óráig) történő feltöltése.  
 

6. Kizárólag a kiadott témában és megfelelő színvonalon beküldött fotókat figyelembe véve a félévvégi 
osztályzatok a következők lesznek: 
 
A feladatok 80 %-os teljesítése esetén: közepes 
A feladatok 90 %-os teljesítése esetén: jó 
A feladatok 95 %-os teljesítése esetén: jeles 

 
 
A fenti szabályozásra elsősorban az előző félévben tapasztalt rendkívüli hallgatói érdeklődés miatt van szükség.   
 
A szabályok megértését kérve, jó munkát és sok örömet kívánunk a félévben! 
 
 
 
 
Budapest, 2017. június 16. 
 
 
 
Pálfy Sándor DLA 
tantárgyfelelős 

 


