
BME Építészmérnöki Kar  

Urbanisztika Tanszék 

 

A tárgy neve:  TELEPÜLÉSI INFRASTRUKTÚRA Tárgykód: 

BMEEPUI0633 A tárgy angol neve: URBAN INFRASTRUCTURE 

Ellenőrzési forma:  Félévközi 
jegy 

Kreditpont:  2   

Előadók:  Varga Imre _ tematika szerint meghívott  előadók 

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 

Tárgy felvétel feltételei: A tantárgy felvétele a NEPTUN rendszerben.  

Foglalkozások jellege: Előadások (tanulmányút), műtermi konzultációk. 

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

Félévközi 
ellenőrzések: 

Órai ZH 
vagy óraközi esszé dolgozat 

Határidős feladatok: Tematika – ütemterv szerint 

Aláírás feltételei: - 

Vizsga jellege:  - 

Félév végi 
osztályzat: 

Az órai két ZH eredménye vagy az óraközi feladat, esszé dol-
gozatok. 
A félév során max. 50 pont szerezhető: 
   max.  25 pont az első és max. 25 pont a második  ZH-ra 
43 – 50    jeles (5) 
37 – 42    jó (4) 
33 – 36    közepes (3) 
26 – 32    elégséges (2) 
0 – 25      elégtelen (1) 

 
 

 

RÖVID TEMATIKA:  
Bécsi tanulmányút és budapesti séta, lényegre törő előadások, interaktív feladatok. 
különleges létesítmények, a települési környezet összefüggései, lakhatás, intézmények, kulturális- 
gazdasági vonatkozások, közlekedés, víz-, energia közművek, „hálózati” működés, építészeti 
vonatkozások... 
 
A tantárgy része az önköltséges (szeptember 9. (szombat) 7000 Ft/fő) Bécs tanulmányút  és egy 
Budapest túra. 
 
A hallgatók a lényegre törő előadások, interaktív feladatok és rövid budapesti séták beiktatásán 
keresztül találkoznak a témában használatos fogalmakkal,  különleges létesítményekkel, a telepü-
lési környezet összefüggéseivel, a települések működésének kortárs elveivel. Megismerkednek a 
lakhatás,  intézményi ellátás, közlekedés a vízgazdálkodás, az energia közművek, környezetgaz-
dálkodás, településüzemeltetés aktuális, smart kérdéseivel. 
Elemezzük települések „hálózati” működésének és építészeti vonatkozásainak kapcsolatát, hogy 
a hallgatók hozzájussanak az építészeti döntések megalapozásához szükséges alapvető és friss 
infrastrukturális ismeretekhez. 
 



Az előadásokat főleg tanszéki, de szükséges esetben külsős előadók tartják, vetített képpel kísér-
ve. 
 
A félév teljesíthető két eredményes ZH vagy a helyszíni feladat megírásával vagy - szabadon 
választható feladatként 12 oldalas esszé írásával. 
 
A hallgatók a felvetett témákhoz kapcsolódó rövid esszét írhatnak, amelyből a tárgykörében szer-
zett jártasság, szemlélet és ismeretfeldolgozási készség mérhető fel. Az így megírt esszével he-
lyettesíthető a ZH. 
 
A pótlási héten csütörtökön (17 órától) pótolhatóak az elmaradt ZH-k.  
 
TEMATIKA – ÜTEMTERV 2017/ 2018 I. félév 
 

 Időpont: 
kivételekkel együtt jellem-
zően páros héten, 
pénteken 15-től 

Az előadás témája 

 

0. 2017. szeptember 08. 
(páratlan hét) 
BME pénteken 15.15-től 

tájékoztató a tanul-
mányútról 

 

1. 2017. szeptember 09. 
(páratlan hét, szombat) 
indulás 6.00 
érkezés 22.00 

Bécs önköltséges 
tanulmányút  
(7000 Ft./fő) 
infra 1-6. előadás  

 

2. 2017. szeptember 15. 
(páros hét) 
BME pénteken 15.15-től 

Infrastruktúra  7 
előadás 

1. ZH 
(Bécsről)  
 

3. 
2017. szeptember 29. 
(páros hét) 

Budapest  
séta 
Infra 08-12. előadás 

 

 2017. szeptember 30.  
(páros hét, szombat) 
indulás 6.00 
érkezés 22.00 

Alternatív, nem kötelező 2. 
tanulmányút Bécsbe 

 

4. 2017. október 27. 
(páros hét) 
BME pénteken 15.15-től 

Infrastruktúra 13. 
előadás 

2. ZH  
(Budapest) 

5. 2017. november 10. 
(páros hét) 
pénteken 15.15-től 

pót. ZH 
Első  
pótlási lehetőség 
1. és 2. pót ZH 

6. 
2017. december 14.  
(pótlási hét) 
(csütörtök) 17 órától 

pót. ZH 

Második  
pótlási lehetőség   
(a pótlási héten) 
1. és 2. pót ZH 

 


