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TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 

Tárgy felvételének 
feltételei: 

A tárgy felvétele a NEPTUN rendszerben. 
 

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: 

Minden hallgató egy választott témából tart kiselőadást a félév során. A félév 
végén zh-val zárul a tárgy. 

Határidős felada-
tok: 

A féléves gyakorlati feladat [1x1 m] teljesítése. 

Aláírás feltételei: Jelenlét a tanórákon az előírt mértékben. Félévközi feladatok és a zárthelyi tel-
jesítése. 
 

Vizsgára bocsátás 
feltételei: 

  

Vizsga jellege:  

Vizsga ismétlése:  

Félév végi 
osztályzat: 

A súlyozott félévközi feladatok és a zh pontértékéből adódóan: 
100 – 90  jeles (5) 
89 – 78    jó (4) 
77 – 65    közepes (3) 
64 - 49  elégséges (2) 
50 - 0      elégtelen (1) 

 

tantárgyi információk: 
www.urb.bme.hu 
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okt. hét előadás címe  

1. 
09.09 

Pozíciók, víziók, koncepciók: Táji urbanizációs problémák 

2. 
09.16. 

A kertészettől a tájépítészetig. Szakmatörténeti áttekintés - meghívott előadó: Mezősné 
Dr. Szilágyi Kinga 

3. 
09.23. 

Vezetett arborétum séta a SZIE Egyetem Budai Campusán Dr. Szabó Krisztinával 

4. 
09.30. 

[1x1 m] koncepcióalkotás / konzultáció 

5. 
10.07. 

Történeti kertkoncepciók 

6. 
10.14. 

Kortárs kertépítészet: gyűjteményes kertek 

7. 
10.21. 

vázlattervi hét 

8. 
10.28. 

Települési zöldhálózatok / parkrehabilitációk – meghívott előadó: Tihanyi Dominika DLA 

9. 
11.04. 

Közterület tervezés participatív eszközökkel – meghívott előadó: Tihanyi Dominika DLA 

10. 
11.11. 

Urbanizált tájakon / Artificial landscape: Hollandia és a polder modell 

11. 
11.18. 

Táj és infrastruktúra / hálózatok, ökoenergia építményei / Stuttgart Region 

12. 
11.25. 

Tágasabb horizontok felé: Az elvágyódás kertjei és a Balaton-táj átváltozásai 

13. 
12.02. 

[1x1 m] prezentáció + zárthelyi 

 
rövid tantárgyleírás: 
 
A természeti vagy vernakuláris tájként kezelt területek az emberi tevékenységek térhódításával egyre látvá-
nyosabb átalakuláson mennek keresztül, és ez a változás mára visszafordíthatatlanná is vált. A kortárs szak-
irodalomban megjelelő urbanizált táj fogalma azon új minőségi dimenziókra irányítja a figyelmet, melyek meg-
próbálják a képlékennyé váló territóriumok, az elmosódó határok és az összekeveredő területi identitások 
változásait értelmezni. Az átalakuló, folyamatosan változó látvány, az emberiség egyre erősebb tájalakító sze-
repe táj és építészet kapcsolatának új megközelítéseit igényli. 
Az előadássorozat a tájelmélet modelljeként is felfogható “pozíciók, víziók, koncepciók” hármasa mentén 
elemzi az átalakulást, amely fogalmak révén az eltérő diszciplínák (tájépítész, kerttervező, városépítész, épí-
tész, stb) nézőpontjaiból vizsgálhatók az urbanizált táj és a városias környezetben megjelenő zöldfelületek, 
kertek, parkok problémái. A kortárs kertművészeti és tájépítészeti projekteket meghívott előadók mutatják be 
különös tekintettel az alkotómunka során szerzett gyakorlati tapasztalataikra. 
A tantárgy mottója a hallgatók aktív részvételét is feltételezi, az előadások témájához kapcsolódva a félév 
során egy alkalommal egy személyes élményen alapuló esettanulmány bemutatása a feladat, az egyes alkal-
mak pedig a témák kapcsán felmerülő eltérő nézőpontok megvitatásával, közös beszélgetéssel zárulnak. 
 
Budapest, 2019. május 29. 
 

Wettstein Domonkos 
 


