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Tárgykód:
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Ellenőrzési forma:

félévközi jegy Kreditpont: 3

Mintatanterv szerinti helyzet:

6. félév

Oktatók:

Kádár Bálint PhD
Benkő Melinda PhD
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Tantárgyfelelős:

A tárgy angol neve:

Pálfy Sándor PhD

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK
Tárgy felvételének
feltételei:

A tárgy felvétele a NEPTUN rendszerben.

Foglalkozások
jellege:

Szemináriumok és gyakorlatok

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

két feladat

Határidős feladatok:

Tematika – ütemterv szerint

Aláírás feltételei:

A tárgyfelvétel feltételeinek teljesítése.
Jelenlét a tanórákon az előírt mértékben.

Vizsgára bocsátás
feltételei:
Vizsga jellege:
Vizsga ismétlése:
Félév végi
osztályzat:

Az osztályzat kialakításának módja:
1. feladat 15 p + 2. feladat 25 p
A féléves munkával max. 40 pont érhető el.
40 – 36 jeles (5)
35 – 31 jó (4)
30 – 26 közepes (3)
25 – 20 elégséges (2)
19 – 0 elégtelen (1)

TEMATIKA – ÜTEMTERV 2016 / 2017 II. félév / tervezet 17.01.17.
okt.
előadás:
hét
1. DANUrB / kulturális örökség / települési táj /
02.09. környezetalakítás / városfejlesztés, …
határ és hidak
meghívott: Pálfy Sándor DLA
2.
02.11.
2. DANUrB kick-off / nem kötelező
02.16.
3.
02.23.
4. 1. feladat beadása
03.02. angol nyelvű prezentáció / döntés
meghívott: Pálfy Sándor DLA és
Magali Paris landscape architecte
5. Wachau kultúrtáj – kétnapos önköltséges
tanulmányút Ausztrában / nem kötelező
6.
03.16.
7.
03.23.
8.
03.30.
9.
04.06.
10.
10-13.
11.
04.20.
12.
04.27.
13.
05.04.
14.

osztrák út/workshop közös kiértékelése
meghívott: Szabó Julianna PhD
Esztergom, a város mint…
meghívott: Pálfy Sándor DLA
környezetpszichológia alapjai
meghívott: Dúll Andrea PhD
tervbemutatás

gyakorlat
DANUrB /
városfejlesztési ötletpályázat ismertetése
önálló munka 2-3 fős csoportban
közös helyszínbejárás szombaton: Esztergom Párkány
helyette: 02.11.
egyéni konzultáció / verseny

+ nemzetközi workshop Krems-ben március 0610. között / az ötletpályázat hat nyertesének
környezetalakítási feladat meghatározás
munka 2-3 fős csoportban
műtermi munka
műtermi munka

ALKOTÓHÉT
műtermi munka
műtermi munka
tervbemutatás / 2. feladat beadása
FELDOLGOZÁSI HÉT / Városépítészet2-re meghagyva

2. feladat pótbeadása különeljárási díjjal: 2017. május 19. péntek 12 óra

ESZTERGOM - PÁRKÁNY / élet a Dunánál
Az Urbanisztika Tanszék következő Tanszéki Terv sorozata a Duna mellett élő közösségek folyóval való
kapcsolatait dolgozza fel. A tervezés szervesen épül a tanszék által vezetett DANUrB interregionális program
kutató és stratégia alkotó munkájára, amely egy hálózatként működő nemzetközi „Dunai Kulturális Promenád”
vízióján alapul. 2017 és 2019 között 7 ország Duna-menti településeit járjuk be, és feltárjuk azokat a meglévő
értékeket és építészeti lehetőségeket, amelyek révén vonzóbbá válhat mind a helyi életforma, mind a turizmus
kínálata.

2017 tavaszán Esztergom és Párkány közös Dunai életét ismerjük meg és fejlesztjük a TT1 tárgy keretein
belül. Itt a folyó már ma is inkább összeköti, mint határolja a két országot, mégis kevés olyan minőségi tér jött
létre, amelynél a Duna nem csak egy látványelem, hanem valódi élettér.
Megkeressük és kisebb léptékű beavatkozásokkal felértékeljük a Duna menti épített örökség ma kevéssé
kihasznált tereit és épületeit. Az urbanisztika két eltérő léptékű megközelítését egyesítjük a tervezésnél:
- a közösségek által reálisan megvalósítható, alulról jövő kezdeményezések programozása, kis léptékű,
de nagy hatású akupunktúrális beavatkozások tervezése
- az egyes beavatkozási helyszínek táji, települési és regionális léptékbe helyezése, működési és infrastrukturális hálózatok megértése, fejlesztése, új kulturális és köztérhálózat létrehozása
A félévnek három szakasza lesz:
Február: ÉLET A DUNÁN - VÍZIÓ
- kétfős csapatok szervezése, és egy alulhasznosított tér/épület/objektum felkutatása
- alapkérdések: hogyan ÉLÜNK majd 2030-ban a DUNÁVAL Esztergom és Párkány között?
- belső PÁLYÁZAT: VÍZIÓ a kiválasztott terület közösségi fejlesztésére, amellyel a Duna élni kezd,
úgyis, mint élettér, és úgyis, mint turisztikai tér
- pályázat kiértékelése külföldi vendéggel március 2-án.
Március: RENDSZER A DUNÁN – VÁROSI és TÁJSZERKEZETEK HÁLÓZATAI
- tanulmányút Bécsbe, Kremsbe és a Wachau-i Duna régióba egy működképes táji-települési rendszer
stratégiájának megismerésére, a Duna kulturális és szabadidős lehetőségeinek megismerésére (önköltséges kirándulás)
- a PÁLYÁZAT első 3 nyertes csapata a DANUrB program költségére utazik, és részt vesz egy nemzetközi diák workshopon
- itthon Párkány és Esztergom tágabb regionális, táji és városi összefüggéseinek feltárása a Dunával
kapcsolatban
- hálózatok és rendszerek tervezése, amelyeken belül a tervezési helyszínek életképesen kapcsolódnak a településekhez és a Dunához
Április (Május): ÉLET A DUNÁN - TERV
- új funkciók és közösségi használat programozása a tervezési területen, évszakok, felhasználók és
fenntarthatósági mutatók szerint, akár időbeli ütemezéssel
- olcsón, egyszerűen, részben közösségi építéssel megvalósítható beavatkozások megtervezése, a talált épített környezet kiegészítése az újprogramnak megfelelően
A TT1 félév tematikája más helyszíneken, más fókusszal, más országokat meglátogatva folytatódik majd a
TT2 és TT3 tantárgyban, a DANUrB programot kiegészítve, ténylegesen hozzájárulva a nemzetközi „Dunai
Kulturális Promenád” stratégiájának kialakításához.
tanszéki műterem: K390 / rálátva a Dunára

