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TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 

Tárgy felvételének 
feltételei: 

A tárgy felvétele a NEPTUN rendszerben. 
A BME Építészmérnöki Kar előtanulmányi rendje szerint. 

Foglalkozások 
jellege: 

Előadások   
 

Részvételi előírá-
sok: 

A jelenlét a tanórák 70%-án kötelező (TVSz 13.§ alapján). 
Ezt az oktatók a félév során tartott órai kisfeladatokkal, katalógussal ellenőrzik. 

Félévközi 
ellenőrzések: 

- 

Határidős felada-
tok: 

- 

Aláírás feltételei: A tárgyfelvétel feltételeinek teljesítése. 
Jelenlét a tanórákon az előírt mértékben. 
Az utolsó három évben szerzett aláírás elfogadtatható. Az érintett hallgatók csak a vizsgakur-
zusra jelentkezhetnek, és elegendő a vizsgán megjelenniük. 

Vizsgára bocsátás 
feltételei: 

Érvényes jelentkezés a NEPTUN rendszerben az adott vizsgaidőpontra. 
A félévi aláírás megszerzése vizsganapra. 
A személyazonosság igazolása (TVSz 14.§ alapján). 
A vizsgáról való igazolatlan távolmaradás esetén a következő vizsgára csak 
különeljárási díj befizetése után lehet jelentkezni.  

Vizsga jellege: Írásbeli vizsga a féléves előadások anyagai és a kötelező irodalmak alapján. 
A 60 perces írásbeli vizsgán segédlet nem használható. 

Vizsga ismétlése: Vizsga javítása a TVSZ 16.§. előírása szerint lehetséges. 

Félév végi 
osztályzat: 

Az írásbeli vizsga eredménye.  
értékelés ponthatárai: 
100 – 85  jeles (5) 
84 – 72    jó (4) 
71 – 65    közepes (3) 
64 – 50    elégséges (2) 
49 – 0      elégtelen (1) 
megajánlott vizsgajegy feltétele:  
- egy nem kötelező feladat: idegen nyelvű szakirodalom feldolgozása és beadása határidőre + 

jelenlét a tanórákon. 
- max. a 8 legjobb az utolsó órán szóban prezentálja és ez alapján jelest kaphat, 

- a többi minőségileg elfogadott, határidőre leadott feladat készítője pedig + 20 pontot kap a 
vizsgán. 

 

tantárgyi információk: 
www.urb.bme.hu 



VÁROSÉPÍTÉSZET 1.      TEMATIKA – ÜTEMTERV 2018/19/1 
 
 

okt. hét előadás címe  
elő-
adó 

feladat 

1. 
09.06. 

A jövő városa AGY  

2. 
09.13. 

A város megértése BM  
 

feladat kiadása a megajánlott jegyhez, 
illetve elővizsga lehetőséghez 

3. 
09.20. 

sportnap / nincs óra -  
 

4. 
10.27. 

Városépítészeti alaktan / beépítési 
minták 

BM  
 

5. 
10.04. 

szakmai nap / nincs óra -  

6. 
10.11. 

Településrendezés / tervolvasás  SZJ  

5+ 
10.13. 

Budapest  
 

BM+  

7. 
 

vázlattervi hét 

8. 
10.25. 

Várostörténet FM  

9. 
11.01. 

szünnap / nincs óra -  

10. 
11.08. 

Kortárs városépítészet BM  

11. 
11.15. 

Fenntarthatóság  SZÁ  

12. 
11.22. 

Okos város  KB feladat digitális beadása 
info@urb.bme.hu 

13. 
11.29. 

8 legjobb feladat szóbeli bemutatása, 
értékelése, vizsgaelőkészítés 

BM+  

14. feldolgozási hét 

 
rövid tantárgyleírás: 
A Városépítészet1 az építészképzés ötödik félévének tervezéselméleti kötelező tantárgya. A  bevezető 
„város” kurzus az épületeket összetett – környezeti, fizikai, gazdasági, társadalmi - kontextusba helyezi, és 
nem az egyes alkotásra, hanem a települési folyamatokat mozgató  összefüggésekre kerül a hangsúly. 
A tanszék vezető oktatói saját oktatói, tervezői, kutatói  tevékenységük szakterületeit, építészet, városépíté-
szet, településrendezés és urbanisztika kötelezően egymásba fonódó világát ismertetik. Bemutatják a 
város, a falu jövőjével kapcsolatos mai problémák sokféleségét, illetve az építészek lehetséges feladatait és 
szerepét ezek kezelésében. A Városépítészet1 egyrészt megalapozza a hatodik félév városépítészeti terve-
zési kari tantárgyát, másrészt remélhetőleg felkelti az érdeklődést egy-egy témakör alaposabb megismeré-
sére, melyet a tanszék által kínált speciális választható tantárgyak és  képzések tesznek lehetővé. 
 

szakirodalom: 
A vizsgára egyrészt az előadásokhoz tartozó kötelező irodalom, másrészt az előadások (az előadást követően a honlap-
ra felkerülő) emlékeztető diasorai alapján lehet felkészülni. 

www.urb.bme.hu  
 
A kötelező irodalmak forrásai az alábbi tanszéki oktatók által készített könyvek: 
Alföldi György (Szerk.) (2012): Budapest 2050 – a belvárosi tömbök fennmaradásának esélyei. Budapest: Terc. 
Batár Attila – Locsmándi Gábor (1999): Városaink az Ezredfordulón; Európai Füzetek 6.  
Benkő Melinda – Fonyódi Mariann (2009): Glocal city, Budapest: Terc.  
Körner Zsuzsa – Nagy Márta (2004): A városrendezési szabályozások története Magyarországon, Budapest: 
Műegyetemi Kiadó.  
Meggyesi Tamás (2005): A 20. század urbanisztikájának útvesztői, Budapest: Terc.  
Meggyesi Tamás (2009): Városépítészeti alaktan, Budapest: Terc.  
Szabó Árpád (2011): Városiasság és Fenntarthatóság. http://www.urb.bme.hu/varosiassag-es-fenntarthatosag/ 
Szabó Julianna (Szerk.) (2016): URB.0 Urbanisztika kezdőknek. http://www.urb.bme.hu/urb-0-urbanisztika-kezdoknek/ 
Vidor Ferenc (1975): Az építészeten innen és túl, Budapest: Jelentés Kiadó.  
 

mailto:info@urb.bme.hu
http://www.urb.bme.hu/segedlet/publikacio/BUDAPEST2050_TERC_20120530_SzaboArpad_46-57.pdf
http://www.urb.bme.hu/segedlet/publikacio/BUDAPEST2050_TERC_20120530_SzaboArpad_46-57.pdf
http://www.urb.bme.hu/segedlet/varos1/kotelezo_irodalom_16/glocal_city_BM_FM.pdf
http://www.urb.bme.hu/segedlet/varos1/kotelezo_irodalom_16/20_szazad_urbanisztikajanak_utvesztoi.pdf
http://www.urb.bme.hu/segedlet/varos1/kotelezo_irodalom_16/varosepiteszeti_alaktan_reszlet_63_102.pdf
http://www.urb.bme.hu/segedlet/fenntarthato/Varosiassag_fenntarthatosag_OK.pdf
http://urb.bme.hu/segedlet/varos1/URB.0-URBANISZTIKA-KEZDŐKNEK%20-%20KISSFAZEKAS.pdf
http://www.urb.bme.hu/segedlet/varos1/kotelezo_irodalom_16/vidor_f.pdf
http://www.urb.bme.hu/segedlet/varos1/kotelezo_irodalom_16/vidor_f.pdf
http://www.urb.bme.hu/segedlet/varos1/kotelezo_irodalom_16/vidor_f.pdf

