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TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 
 
 

Tárgy felvételének A tárgy felvétele a NEPTUN rendszerben. 
feltételei:    

  

Foglalkozások Szemináriumok és gyakorlatok 
jellege:    

  

Részvételi előírások: A jelenlét a tanórák 70%-án kötelező (TVSz 13.§ alapján). 

  

Félévközi két feladat, prezentációk 
ellenőrzések:    

  

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 Az osztályzat kialakításának módja: 
osztályzat: 1. feladat 10 p + 2. feladat 10 p + félév végi feladat 20 p 

 A féléves munkával max. 40 pont érhető el. 
 40 – 35 jeles (5) 
 34 – 30 jó (4) 
 29 – 25 közepes (3) 
 24 – 20 elégséges (2) 

 19 – 0 elégtelen (1) 



TEMATIKA – ÜTEMTERV 2018 / 2019 II. félév 
 

 

okt. előadás / gyakorlat / feladat  

hét   

1. 
Bemutatkozás, kedvenc helyek a Duna mellett 
DANUrB program ismertetése/ KB  

02.07. Dunai révek / BD  

2. tanulmányút / Nagymaros–Kisoroszi  
02.14.   

3. RÉV ötletpályázat feladatának ismertetése és kiadása (1 feladat)  
02.21. A dunai révek megismerése  

4. 1. feladat konzultáció  
02.28.   

5. RÉV ötletpályázat beadás / órai prezentáció és értékelés (1 feladat)  
03.07. meghívott: Benkő Melinda habil PhD  

6. ÉRV kutatási feladat kiadása (2 feladat)  

03.14. DANUrB Kutatások a Dunán (KB, BD)  

7. tavaszi szünet  
03.21.   

8.   
03.28. vázlattervi hét  

   

9. 2. feladat konzultáció  
04.04.   

10. ÉRV kutatás beadás / órai bemutató (2 feladat)  

04.11.   

11. végső feladat kiadása: 10 RÉV 10 ÉRV / konzultáció  
04.18.   

12. konzultáció  
04.25.   

13. 10 RÉV 10 ÉRV / órai prezentáció és értékelés  

05.02. meghívott: Benkő Melinda habil PhD  

14. pótlás/javítás konzultáció  
05.09.   

15. FELDOLGOZÁSI HÉT 

 3. feladat pótbeadása/javítása különeljárási díjjal: 2018. május 27. hétfő 12 óra  



Az Urbanisztika Tanszék 2017 / 2018 / 2019 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 alkotómunkájára, amely egy hálózatként működő nemzetközi „Dunai Kulturális 
Promenád” vízióján alapul. Ezekben az években Ausztria, Magyarország, Horvátország, Szerbia, Bulgária 
és Románia Duna-menti településeit járjuk be, és feltárjuk azokat a meglévő értékeket és építészeti 
lehetősége-ket, amelyek révén vonzóbbá válhat mind a helyi életforma, mind a turizmus kínálata. 
http://www.urb.bme.hu/danurb-2017/ 
A TT tantárgyak hallgatói a DANUrB programot követve bekapcsolódhatnak a nemzetközi egyetemi kapcsolat-
rendszerbe, és eredményeik hozzájárulnak a nemzetközi „Dunai Kulturális Promenád” stratégia alakításához.  

A 2019-es TT1 tárgy a teljes magyarországi Duna-szakasszal, a Duna hagyományos átkelőhelyeivel 
foglalkozik. 30 RÉV átkelő üzemel a Dunán, ezek fele autós komp, fele csak gyalogos-biciklis átkelő. 
Sajnos kevés ÉRV szól létük mellett a 21. századi mobilitási formák mellett. Lehet, azért üzemelnek még, mert 
sokan laknak szigeteken, vagy másként izolált településeken, ahonnan csak a révvel tudnak ésszerűen 
munkába jutni. Lehet, pár biciklis turistát szeretnének a réveken bevonzani a festőien elhagyatott Duna-menti 
kistelepülések. 
Kellenének még ÉRVek, hogy többen akarjanak a víz közelségét élvezve átkelni a Dunán, és lakni, dolgozni, 
vagy megpihenni a folyó partjain. Kellenek még ÉRVek, hogy ne tűnjenek el ezek a jellegzetes folyami 
járművek, amelyeken a szükségszerű átkelés élményszerűsége is felértékelődhet. Ausztriában 30 év alatt 
kiépült egy virágzó biciklis turizmus a Duna partjain, amely ismét divatba hozta a rév-átkelést. Hasonló, vagy 
teljesen új ÉRVeket keresünk a dunai révek térszervező erejének felértékelésére. 

A félév első feladata egy gyors felütésű ötletpályázat, ahol a 30 révátkelőből kettes csoportokban kell egyet-
egyet választani, és látványterv-koncepcióterv szinten kidolgozni rájuk egy-egy ötletet – mindkét partra egy-
egyet – amely elég formabontó, meghökkentő, vagy egyszerűen csak szép ahhoz, hogy új jelentést adjon a 
révátkelőnek. 
A pályázatok kiértékelése után a második feladatban a párok feldolgozzák a pályázaton választott révátkelő 
történetét, földrajzi és települési kapcsolatait, funkcióit és lehetőségeit, a második bemutatón így mélyen 
megismerhetünk 12 révátkelőt és azok problémáit. 
A harmadik, egyben végső leadás egy egységes formátumú látvány- és funkció-orientált vázlatterv, amely épít 
az ötletpályázatban bemutatott ötletre, továbbfejleszti azt a rév-átkelő kutatások alapján, és egységes kiállítási 
tablókra rendezve mutatja be, miként lehetne egy-egy építészeti-művészeti beavatkozással funkcionálisabbá 
tenni ezeket a dunai átkelőket. 
A nyáron a Dunánál bemutatandó TT1 kiállítás célja, hogy a közönségnek bemutassa a dunai révek 
történetében és helyzetében lévő lehetőségeket egyszerű, de látványos beavatkozások révén, új ÉRVeket 
mutatva a dunai RÉV hálózat fejlesztésére. 

Az Urbanisztika Tanszék TT műterme a K390-es Dunára nyíló terem,  
a TT1 beadások digitálisak. 
 
 
 

Kádár B – Balizs D 


