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TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 

Tárgy felvételének 
feltételei: 

A tárgy felvétele a NEPTUN rendszerben. 
 

Foglalkozások 
jellege: 

Vezetett séták, gyakorlati feladatok  

Részvételi előírá-
sok: 

A jelenlét a tanórák 70%-án kötelező (TVSz 13.§ alapján). 
Ezt a félév során tartott órai kisfeladatokkal ellenőrizzük. 

Félévközi 
ellenőrzések: 

Minden alkalommal helyszínen készíthető kisfeladat. 
A feladatlapok nem pótolhatók. 

Határidős felada-
tok: 

- 

Aláírás feltételei: A tárgyfelvétel feltételeinek teljesítése. 
Jelenlét a tanórákon az előírt mértékben. 

Vizsgára bocsátás 
feltételei: 

-  

Vizsga jellege: - 

Vizsga ismétlése:  

Félév végi 
osztályzat: 

A feladatlapok összesített eredménye.  
értékelés: 
60 – 52  jeles (5) 
51 – 45    jó (4) 
44 – 38    közepes (3) 
37 – 31    elégséges (2) 
30 – 0      elégtelen (1) 

 

tantárgyi információk: 
www.urb.bme.hu  
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okt. hét előadás címe  
elő-
adó találkozó 

1. 
09.08. 

Középkori kocsmák SzJ 15.00 az Aulában 

2. 
09.15. 

Bérházboom SzJ 15.30 Károly körút és Király utca sarkán 

3. 
09.22.  

Telepiek  SzJ 15.30 Határ út és Ady Endre út sarka 

4. 
09.29. 

Újlipócia SzJ 15.30 Szent István körút és Visegrádi utca sarka 

5. 
10.06. 

Szocialista életmód SzJ 15.30 Nagy Lajos király út és Fogarasi út sarka 

6. 
10.27. 

Parkon, partban, ligetben SzJ 15.30 Duna Plaza főbejárat előtt 

7. 
11.03. 

esőnap SzJ Eső esetén a hallgatókat 14.00-ig Neptun-üze-
netben értesítjük az óra elhalasztásáról. A kurzus 
ez esetben egyet csúszik, a következő alkalom-
mal az elmaradt tematika és találkozóhely érvé-
nyes. 

8. 
11.17. 

esőnap SzJ 

9. 
12.01. 

esőnap SzJ 

 
 
rövid tantárgyleírás: 
A Budapest változásai tárgy célja hogy építészek és nem építészek számára olyan képet nyújtson Budapest 
történetéről, amelyben a helyismeret, a földrajzi adottságok, a történelem, a gazdaságtörténet, az építészet- 
és kultúrtörténet ismeretei egymással összefüggésben, rendszerben jelennek meg. A vezetett séták során 
egy-egy kor városfejlődésével ismerkedhetnek meg a hallgatók a helyszínen. Az ismeretek feldolgozását hely-
ben kitöltendő feladatlapok segítik. 

 
 


