
BME Építészmérnöki Kar  Urbanisztika Tanszék 

A tárgy neve:  Kiskomplex. Tárgykód: 

BMEEPUS711 A tárgy angol neve:  

Ellenőrzési forma:  félévközi jegy Kreditpont:  6 Mintatanterv szerinti helyzet:  7. félév 

Konzulens:  Wettstein Domonkos Évfolyamfelelős:    Wettstein Domonkos 

 

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 

Tárgy felvételének 
feltételei: 

– 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. 
Három közös szakági konzultáció. 

Részvételi előírások: Az órák 70%-án (TVSz 13.§ alapján), valamint két zárthelyin kötelező részt venni. Ezt az oktatók 
minden alkalommal ellenőrzik. Az előírt óralátogatás minimumának nem teljesítése a félév megtagadá-
sával jár. A zárthelyik pótlása pótzárthelyin lehetséges. 

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 városépíté-
szeti 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 vázlatterv 

– Határidőre beadott megfelelő színvonalú féléves terv 

Vizsgára bocsátás 
feltételei: 

  

Vizsga jellege:  

Vizsga ismétlése:  

Félév végi 
osztályzat: 

A két legeredményesebb ZH átlagának és a féléves terv építészeti (É) és szakági (SZ) munkarészeinek 
súlyozott átlágából számított súlyozott átlag:  

((ZH1+ZH2)/2+((É*6+SZ1+SZ2+SZ3+SZ4)/10)*3)/4 

A félévi jegy: 0 – 2,00 elégtelen (1)  

 2,00 – 2,49 elégséges (2)  

 2,50 – 3,49 közepes (3)  

 3,50 – 4,24 jó (4)  

 4,25 – 5,00 jeles (5)  

 



KISKOMPLEX - 2018/2019 őszi félév - koncepcionálás - városépítészettől épületig 

TEMATIKA - ÜTEMTERV 

1. 09.06 

 

FÉLÉVISMERTETÉS  

K 211 

Félévindító, a tervezési helyszín megismerése - a helyszín, a feladat, a vizsgálatok és 

a megismerés szempontjainak ismertetése  

2. 09.13.  

K 211 

TELEPÜLÉS: települési szintű adottságok/problémák közös elemzése  

TEAM                                                                                                

3. 09.20.  

K 211 

BME DIÁKNAPOK 

 

4. 09.27.  

K 211 

TELEPÜLÉS: települési szintű problémák közös elemzése 

TEAM                                                                                                

5. 10.04.  

 

ÉPÍTÉSZ SZAKMAI NAPOK 

6. 10.11.  

K 211 

AKCIÓTERÜLET: tervezési program; helyszínek kijelölése 

7. 10.13  

K 211 

KONZULTÁCIÓ (szombati munkanap) 

8. 10.18.  

 

VÁZLATTERVI HÉT 

9. 10.25. TERVBEMUTATÁS  

K 211 

VÁZLATTERV: AKCIÓTERÜLET /  KAPCSOLATOK , BEÉPÍTÉS, KONCEPCIÓ- 

beadás, közös értékelés 

KÖZÖS BEMUTATÁS 

10. 11.01.  

 

MINDENSZENTEK 

11. 11.08.  

K 211 

ÉPÜLET: a tervezendő épület konzultációja 

 EGYÉNI  

12. 11.15.  

K 211 

ÉPÜLET: a tervezendő épület konzultációja 

 EGYÉNI  

13. 11.22.  

K 211 

ÉPÜLET: a tervezendő épület konzultációja 

 EGYÉNI  

14. 11.29. TERVBEMUTATÁS  

K 211 

TANKÖRI ISMERTETÉS - készültségi állapottól függetlenül 

KÖZÖS BEMUTATÁS  

15. 12.06.  

K 211 

FELDOLGOZÁSI HÉT  

 

 

 

 Tervbeadás: 2017. december 7. (péntek) 12 óráig. 

Végső határidő: 2017. december 17. (hétfő) 12 óráig, különeljárási díjjal. 

TERVISMERTETÉS, ÉRTÉKELÉS: külön egyeztetett időpontban építész konzulensekkel, hallgatókkal 



KISKOMPLEX - 2018/2019 őszi félév 

 

A Kiskomplex a műszaki szakirány hetedik félévének önálló tervezési tárgya, mely előkészíti az ezt követő két Komplex 

tervezés tárgyat. 

A félév során a települési környezetből, annak megismerésével, majd kiegészítésével tervezzük meg egy vegyes funkci-

ójú épületegyüttes beépítését / m=1:500, majd egy elemének építészeti koncepcióját / m= 1:200. Nagy hangsúlyt fekte-

tünk a település valós problémáinak megismerésére, majd olyan válaszok keresésére, melyek felelősségteljes és reális 

lehetőséget jelenthetnek ezek megoldására. Célunk építészeti és környezettudatossági szempontból is illeszkedő 

beavatkozás megtalálása.  

Így a féléves munka során az alábbi szempontokat fogjuk érinteni: hagyományos településkép, hagyományos anyag-

használat és korszerű építészet, fenntarthatóság, közösségi építészet, építészeti viszonyulás és az építészet morális 

vonatkozásai egy erős települési környezetben. 

 

A félév három szakaszra bontható, minden egyes szakasz tervbemutatással, prezentációval zárul: 

 TELEPÜLÉS – KAPCSOLATOK / Ismerkedés a településszerkezettel, települési táji adottságokkal, rendezési 

tervekkel stb.; települési értékkataszter, tipológiai vizsgálatok, térvizsgálatok, anyaghasználatok elemzése 3-4 

hét 

 AKCIÓTERÜLET- HELYKIJELÖLÉS ÉS VISZONYULÁS / Koncepcióterv, teamekben, telepítés, település-

szerkezeti vonatkozások, akcióterületek kijelölése és városépítészeti koncepció megfogalmazása 2-3 hét 

 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 

 

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. 

 

Budapest, 2018 

 

   Urbanisztika Tanszék 

 


