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TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 

Tárgy felvételének feltételei: A tárgy felvétele a NEPTUN rendszerben. 

Foglalkozások jellege: Előadások 
Gyakorlatok - kiscsoportos feladatok és konzultációk,  

Részvételi előírások: Az órák 70%-án (TVSz 13.§ alapján) kötelező részt venni. Az előírt óralátoga-
tás minimumának nem teljesítése a félév megtagadásával jár.   

Félévközi ellenőrzések: - 

Határidős feladatok: - 

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

Vizsgára bocsátás feltételei:  Jelenlét a tanórákon az előírt mértékben 

Vizsga jellege: A félévi feladat megfelelő teljesítése a vizsgával egyenértékű és az alól fel-
mentést ad ?? 

Vizsga ismétlése:  

Félév végi osztályzat:  

 
 

TEMATIKA – ÜTEMTERV                                                                                                        2017/2018 őszi félév   
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09.06. előadás  

gyakorlat  

Bevezető 1 

Ismerkedés a tárgy tematikájával és a témával  

2-3 fős munkacsoportok szerveződése - a vizsgálati terület felosztása 

2 09.13 előadás Bevezető 2 

Városmegismerési és elemzési kísérletek – elméleti megalapozás   

Kritikai promenadológiai elemzés 

Pattern language   

Alaktani változások (városmorfológia)   

valamint: szerethető helyek, jó helyek/rossz helyek, személyes tér, lokalitás-élmény 

kérdéskörei…  

09.20.  oktatási szünet 

3 .09.27

. 

előadás Nagylépték 1 

Tájtörténeti változások 

térképolvasás: táji adottságok, domborzat, vízrajz  

10.04. oktatási szünet – szakmai nap 
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10.04. előadás, 

gyakorlat 

Nagylépték 2 

A magyar településhálózat történeti alakulása 

térképolvasás: településhálózati adottságok, települések és térségi kapcsolatrend-
szerük;  
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10.11. előadás, 

gyakorlat 

Közelítés 1 

A várostest változásai 



10.18.  vázlattervi hét 
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10.25.   A városelemzések bemutatása és megbeszélése 1. 

11.01 TDK-szünet 

7  11.08 előadás   Közelítés 2 

Városszövet – városszerkezet 
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11.15 előadás   Részletek 1 

Városi intézményi változások - historizmus  

Magyar nagyváros - bérház tipológia 

9 11.22. előadás Részletek 2 

Államszocializmus 1 /Városközponti változások (szocreál - szocmodern) 

10 12.06 gyakorlat - 

konzultáció 

A városelemzések bemutatása és megbeszélése 2. 

 12.13  Pótlási hét 

 

 

A TÁRGY CÉLJA:  

 

A tárgy az előadások és a gyakorlat órák előnyeit kívánja egyesíteni; nem csak a befogadó passzív „hallga-
tó” viselkedést erősítve, hanem az aktív közreműködés és a kísérletezés lehetőségét is biztosítva. A magyar 
várostörténet és városépítészet legmeghatározóbb korszakairól lehet hallani, de nem a kronológiai szem-
pontokat szem előtt tartva, hanem az órákat egy-egy fontosabb téma köré szervezve, elsősorban a mai 
történések kontextusában.  

 Amiről biztosan lesz szó: 

 településhálózati folyamatok 

 városközponti változások 

 városmorfológia 

 államszocialista történések 

 poszt-szocializmus, poszt-indusztrializmus 

A tárgy javasolható diplomatervek helyszínének kiválasztásához, a települési/városi léptékű elemzések 
elkészítéséhez is. 

A tárgy gyakorlati feladatrésze a Duna melletti magyar települések morfológiai elemzésével és turisz-
tikai térhasználatával foglalkozik. E tematikával kapcsolódik a tanszék DanUrb nemzetközi Interreg 
programjához is.  

A feladat: 

Pest megyei Duna menti települések térstruktúrájának és a turista mozgások téri megoszlásának kutatása 

-   a választott települések szerkezetének, folyóparti  kontextusának vizsgálatával elsősorban történelmi és 
mai térképek elemzésére hagyatkozva; 

-   a városi térhasználat és a turisztikai preferenciák felmérése georeferált fotók  (Flickr.com) helyének, 
sűrűsödési pontjainak és a tartalmának az értékelésével; 

A feladatokat párban is lehet készíteni. 

A tárgy ugyan vizsgaköteles, de a vizsga a fenti feladatok megfelelő színvonalú elkészítetésével megajánlott 
jegy alapján kiváltható.  

 
Budapest, 2017. június 
 
 


