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TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 

 

Tárgy felvételének 
feltételei: 

– A tárgy bejegyzése az indexbe. 
– A tárgy felvétele a NEPTUN rendszerben. 
– Előtanulmányi rend 
– Tanszéki felvételin történő felvétel 

Foglalkozások 
jellege: 

Gyakorlatok - egyéni és csoportos konzultációk, közös bemutatások és értékelések - ütemterv 
szerint. 

Részvételi előírások: Az órák 70%-án (TVSz 13.§ alapján) kötelező részt venni. Ezt az oktatók minden alkalommal 
ellenőrzik. Az előírt óralátogatás minimumának nem teljesítése a félév megtagadásával jár.  

Félévközi 
ellenőrzések: 

Vizsgálatok és városépítészeti programterv beadások ütemterv szerint 

Határidős feladatok: A félév során gyakorlati órák és otthoni munka keretében a területen közös vizsgálatok és 
városépítészeti koncepció készítése, majd egy-egy épület koncepciótervének kidolgozása 
önállóan, konzulensi segédlettel. A félévben egy féléves terv készül, melynek két közbenső 
tervfázisa van: vizsgálatok és városépítészeti programterv. Csak határidőre beadott vázlattervek, 
valamint féléves terv értékelhető. 

Aláírás feltételei: – A tárgyfelvétel feltételeinek teljesítése. 
– Jelenlét a tanórákon az előírt mértékben. 
– A vázlattervi határidőn belül elfogadott tervbemutatások 
– Határidőre beadott megfelelő színvonalú féléves terv 

Vizsgára bocsátás 
feltételei: 

  

Vizsga jellege:  

Vizsga ismétlése:  

Félév végi 
osztályzat: 

A jegy teljes egészében a hallgató önálló, és oktatói konzultációkkal segített egyéni munkája 
alapján kerül megállapításra. (otthoni feladatok, rajztermi feladatok, és szóbeli beszámolók)  
 

 

 



TANSZÉKI TERV 3. / TANSZÉKI TERV 2. / Urbanisztika - 2016/2017 őszi félév 

 

TEMATIKA - ÜTEMTERV 

TT3. 
1. 

 

09.05 FÉLÉV-

ISMERTETÉS 

A helyszín, a feladat, a vizsgálatok és a megismerés szempontjainak ismertetése - csoportok 

alakítása TEAM 

09.08 KIRÁNDULÁS Ismerkedés a helyszínnel az újpesti főépítész közreműködésével (közös helyszíni bejárás) TEAM 

2. 

 

09.12 KIRÁNDULÁS Ismerkedés a helyszínnel, látogatás az egykori Mauthner bőrgyár területére (közös helyszíni 

bejárás) TEAM 

09.15.  TELEPÜLÉS: barnamező – Fonyódi Mariann – Budapesti Tematikus Fejlesztési Programok  

települési szintű adottságok/problémák közös elemzése TEAM 

3. 09.19. TERV-

BEMUTATÁS 

TELEPÜLÉS: VIZSGÁLATOK, KONCEPCIÓ – beadás, közös értékelés, beszélgetés, elemzés 

meghívott bírálókkal TEAM 

09.22.  - oktatási szünet - TEAM 

4. 09.26.  TELEPÜLÉS: barnamező – Herczeg László a Zsolnay Kulturális Negyed-ről 

MODELL: közös modell alap készítés 

AKCIÓTERÜLET: tervezési program; helyszínek kijelölése TEAM 

09.29.  

 

MODELL: közös modell alap készítés 

AKCIÓTERÜLET: tervezési program; helyszínek kijelölése TEAM 

5. 

 

10.03.  MODELL: közös modell alap készítés 

AKCIÓTERÜLET: tervezési program; helyszínek kijelölése TEAM 

10.06.  MODELL: közös modell alap készítés 

AKCIÓTERÜLET: tervezési program; helyszínek kijelölése TEAM 

6. 

 

10.10. TERV-

BEMUTATÁS 

AKCIÓTERÜLET: HELYKIJELÖLÉS ÉS KAPCSOLATOK - beadás, közös értékelés, 

beszélgetés, elemzés meghívott bírálókkal – egyéni konzulensek véglegesítése 

10.13.  ÉPÜLET: a tervezendő épület konzultációja TEAM 

10.15.  - egyéni konzultáció megbeszélés szerint -  

7. 

 

10.17.  ÉPÜLET: a tervezendő épület konzultációja 

10.20.  ÉPÜLET: a tervezendő épület konzultációja 

8. 

 

10.24.  ÉPÜLET: a tervezendő épület konzultációja  

10.27.  ÉPÜLET: a tervezendő épület konzultációja 

9. 10.31.  - oktatási szünet - 

11.03.  ÉPÜLET: a tervezendő épület konzultációja 

10. 

 

11.07.  ÉPÜLET: a tervezendő épület konzultációja 

11.10.  ÉPÜLET: a tervezendő épület konzultációja 

11. 

 

11.14.  ÉPÜLET: a tervezendő épület konzultációja 

11.17.  - oktatási szünet (TDK) - 

12. 

 

11.21.  ÉPÜLET: a tervezendő épület konzultációja 

11.24.  ÉPÜLET: a tervezendő épület konzultációja 

 

13. 

11.28. TERV-

BEMUTATÁS 

TANKÖRI ISMERTETÉS - készültségi állapottól függetlenül   

KÖZÖS BEMUTATÁS 

12.01.  GRAFIKAI FELDOLGOZÁS: egyéni konzultáció 

14. 12.05-

09. 

Feldolgozási hét: egyéni konzultáció megbeszélt időpontban  

 

 

 Tervbeadás: 2016. december 9. (péntek) 12 óráig.  

Végső határidő: 2016. december 12. (hétfő) 12 óráig, különeljárási díjjal (dékáni rendelkezés szerint).  

TERVISMERTETÉS, ÉRTÉKELÉS: külön egyeztetett időpontban építész konzulensekkel, hallgatókkal  



TANSZÉKI TERV 3. - BMEEPUI T711 hetente 8 óra (2x4) 

 
 
A hetedik félév önálló tanszéki tervezési tárgya. A gyakorlat során a hallgatók egy kisebb, max. 300-400 m2-es 
lakó-, vagy középület terveit készítik el a hozzá kapcsolódó közterület és városi beépítés terveivel együtt.  
Az épület tervezése így a fejlesztési elképzelésekhez és a környezethez való viszony értelmezése, valamint a 
környezet természetes és művi eszközökkel való alakítása témakörökkel és feladatokkal egészül ki. 
 
 
A Tanszéki Terv 3 tárgyban a tanszék több évtizedes tapasztalatainak továbbfejlesztésével alakítottunk ki egy olyan 
építészeti tervezési tárgyat, melyben a természeti környezettel, településszerkezettel, településképpel való ismerkedés 
során szerzett tapasztalatok jelentik a félév során javasolt beavatkozások kiindulópontját.  
A településszerkezet épületekre gyakorolt hatása mellett a félév során vizsgáljuk még az épületeknek a városi terek 
formáira és használatára gyakorolt hatását. A félév folyamatában nagy szerepet kap a település meglévő potenciáljainak 
és erőforrásainak felmérése, és cél az ehhez építészetileg és környezettudatossági szempontból is illeszkedő 
beavatkozás megtalálása, miközben kiemelten foglalkozunk a fenntarthatóság, a hagyományos anyaghasználat és a 
korszerű építészet, valamint a közösségi építészet kérdéseivel is. 
 
A félév 3 karakteresen elválasztható szakaszra bontható: 
1. TELEPÜLÉS - KAPCSOLATOK Ismerkedés a településszerkezettel, települési táji adottságokkal, rendezési 

tervekkel stb. (meghívott előadók: települési főépítész); települési értékkataszter, tipológiai vizsgálatok, 
térvizsgálatok, anyaghasználatok elemzése 3-4 hét 

2. AKCIÓTERÜLET- HELYKIJELÖLÉS ÉS VISZONYULÁS: Koncepcióterv, teamekben, telepítés, 
településszerkezeti vonatkozások, akcióterületek kijelölése és városépítészeti koncepció megfogalmazása 2-3 hét 

3. ÉPÜLET - VISELKEDÉS: Épület tervek elkészítése 1:200 (kivételes esetben 1:100) léptékig, a hozzátartozó 
környezet bemutatásával és megtervezésével, a kontextus értelmezésével, (esetleg szabályozási javaslattal) 6 hét 

Minden egyes szakasz egy tervbemutatással, prezentációval zárul, ahol a tárgy oktatóin kívül további meghívott 
vendégek is részt vesznek.  
 
A tervezési terület az egész műterem számára ugyanaz: a félév egy település egészének vagy egy egybefüggő városi 
területnek a vizsgálatával kezdődik majd a léptékek folyamatos szűkítése után jutunk el az épület és közvetlen 
környezetének léptékéig. A tervezési félév is 3-4 fős team-ek közös vizsgálataival, és tapasztalatszerzésével kezdődik. 
A mások munkájának a folyamatos figyelemmel kísérése, a saját tervnek az azzal való folyamatos összevetése 
tervezési tantárgy tematikájának fontos része. 
 
A féléves terv grafikai feldolgozása szabadkézi és számítógépes (akár a kettő kombinációja) is lehet. A tervek modellben 
történő bemutatása során a kontextus értelmezése különösen nagy szerepet kap: közös modell alap készül a 
településről, vagy egyes településrészekről, melybe a féléves munkát be kell illeszteni! 
 
Időtartam: heti 8 óra két alkalommal, kétszer 4 órában. 
Félév végi tervbeadás tartalma: 

 Közös városépítészeti koncepció az akcióterület területére a közterületek koncepciótervével – 1:1000; 1:500 

 Egyéni épület terve a konzulenssel egyeztetett léptékben – 1:100, 1:200  
Beadás módja: digitálisan a félév során pontosított módon, illetve egy példány előre meghatározott formátumú tabló 
beadása nyomtatva  
 
A félév teljesítésének a feltétele az órák 70%-án való részvétel, és az értékelhető vázlattervek, illetve féléves terv 
határidőre történő beadása. A tárgy a féléves munka során készített terv értékeléséből adódó gyakorlati jeggyel zárul. 
 
2016. szeptember 
 
Szabó Árpád DLA 

egyetemi docens 

tantárgyfelelős 

 

 


