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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: 

vázlatterv 

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 a féléves folyamatos munka (20%), vázlatterv (20%) és terv 
(60%) alapján. 

 

Az Urbanisztika Tanszék 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 értéke-
ket és építészeti lehetőségeket, amelyek révén vonzóbbá válhat mind a helyi életforma, mind a turizmus 
kínálata. 
http://interreg-danube.eu/danurb 
 
2017 tavaszán Esztergom és Párkány volt a TT1 helyszíne, 2017 őszén Észak-Komárom (Komarno) a TT2 és 
Paks a TT3 tantárgyaké. A DANUrB által hallgatóink a tavaszi félévben kremsi (Ausztria) és esztergom-
párkányi nemzetközi rendezvényeken vettek részt, ősszel pedig a Vaskapu szerb területeire utazunk. 
 
 

http://interreg-danube.eu/danurb


 
KomarNO 
KomarON 
Az észak-komáromi őszi félév a komarnoi önkörmányzat (polgármester-helyettes, településtervezők, főépí-
tész) szakembereinek támogatásával valós város- és ingatlanfejlesztési kérdésekre keres választ, témája: 
Duna-menti volt ipari területek újrahasznosítása, város és Duna kapcsolatépítése: LEJÁRÓK. 
A TT2-vel párhuzamosan a cserediákok város-kivitel 7 hetes projekttantárgya keretében 30-40 külföldi is ezen 
a témán dolgozni, és ez különös lehetőséget ad a magyar TT2 és az angolos „Erasmus” tantárgy összehango-
lására, egymás képességeinek, alkotó-módszereinek megismerésére. A munka külön műternekben folyik, de 
a félév folyamán több közös alkalom is lesz. 
 

TEMATIKA – ÜTEMTERV 2017 / 2018 I. félév / KomarNO - KomarON 

 

okt. 
hét  

előadás:  gyakorlat 

1. 
09.07. 

félév és feladat ismertetése 
háttéranyagok kiadása 

feladat. Selye János Egyetem Komárom anyagá-
nak megismerése / „lejárók”keresése 

2. 
09.14. 

tanulmányút Komáromba (H-Sk) / indulás: 12.00, BME K épület elől / érkezés 22.00 körül 

3. 
09.23. 

út közös kiértékelése, feladat pontosítása  

4. 
09.30. 

 konzultáció 
 

5. 
10.05. 

 konzultáció 

6. 
10.12. 

 

vázlatterv angol vagy magyar nyelvű szóbeli 
bemutatása (nyitott óra a külföldiek számára)  
 

meghívott: Pálfy Sándor DLA  
a projekttantárgy eredményéhez is kapcsolódó 
tervezési feladat közös véglegesítése 

10.14-
18. 

GOLUBAC / workshop a Vaskapunál 

7. 
10.19. 

VÁZLATTERVI HÉT / TT3 
okt. 20. projekttárgy nyilvános tervismertetése angol nyelven 

8. 
10.26. 

 konzultáció 

9. 
11.02. 

 konzultáció 

10. 
11.09. 

terv angol vagy magyar nyelvű szóbeli bemu-
tatása (nyitott óra a külföldiek számára) 

meghívott: Pálfy Sándor DLA és Komarno képvi-
selői (főépítész, alpolgármester, stb.) 

11. 
11.16. 

TDK NAP  

12. 
11.23. 

  

13. 
11.30. 

  

14. FELDOLGOZÁSI HÉT / TT3 

2. feladat pótbeadása különeljárási díjjal: 2017. december 15. péntek 12 óra 
 


