KORTÁRS VÁROSÉPÍTÉSZET

2019 TAVASZ // HÉTFŐ 14.15 – 16.00 / K210
A tantárgy célja a kortárs európai városépítészet tervezési elveinek és gyakorlatának rendszerezett ismertetése,
mintaértékű tervek elemzése, értékelése, a mai városfejlődési és fejlesztési folyamatok megértetése, a tervezési
készségek fejlesztése. Az előadások egyrészt Benkő Melinda és Fonyódi Mariann "Glocal city – kortárs európai
városépítészet" (Terc, Budapest, 2009) című könyvében a zárt/nyitott kettősségre alapozott tervezéselméletre épülnek,
másrészt tematikus blokkokba rendezve – mint települési örökség, köztér megújítások, városi térhasználat, közösség,
lakótelep, magasház, fenntarthatóság - mutatják be a nemzetközi és hazai projekteket.
A félévközi feladat egy városépítészeti terv (urban design) értékelő, szakirodalomra is alapozott elemzése. Segíti a
tervezés koncepcionális hátterének felfedezését, megértését és az összehasonlításokra alkalmas bemutatás szóbeli
prezentációin keresztül a választott terv megértetését.
http://www.urb.bme.hu/oktatas/osztatlan-oteves-es-bsc-kepzes-kotelezo-tantargyai/kortars-varosepiteszet/
02.04 elmélet
bevezetés
02.11 települési örökség
A1/B1
02.18 térhasználat
A2
02.25 közösség
A3
03.04 lakótelep
A4
03.11 magasház

1. kutatási háttér / városforma és térhasználat – GLOCAL CITY
zárt – nyitott kettősség, mint a rendszerezés elve / minták
2. tematikák
// Budapest 2030
3. feladat kiadása
 feladatkiadás
1. zártság / határoltság elmélet
2. köztérrehab: élhetőség / turizmus
// Tér-Köz
3. örökség - települési arculat
// TAK
1. transzparencia elmélet
 tervválasztás
tér – tömeg / köz – nyilvános / határok – átmenet
2. biztonságalapú fejlesztések
// VEKOP 8ker
1. köztesség elmélet
sűrűség – komplexitás – participáció
// hazai minták
1. nyitottság elmélet
 háttéranyag
2. élhetőség – lakhatás1
// hazai ltp. programtervezet
nemzetközi történet és gyakorlat
// hazai magasházak
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03.18 tavaszi szünet
03.25 vázlattervi hét
04.01 város és víz
B2

1. határolatlanság elmélet
2. városi folyópart megújítások
digitális beadás: témaválasztás, vázlat
04.08 REA eredményhirdetés fenntarthatóság és élhetőség
fenntarthatóság
04.15 montázs
település- és ingatlanfejlesztés

// Duna, SzabiHíd
 konzultáció
// hazai minták
 konzultáció
// budapesti fejlesztések –
fejlesztési szerződés
 konzultáció
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04.22 Húsvét
05.29 prezentációk

közös bemutatás, értékelés

 prezentációk

05.06 prezentációk

közös bemutatás, értékelés

 prezentációk

Budapest, 2019. február 4.
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Dr. Benkő Melinda – Dr. Fonyódi Mariann

