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Rövid leírás:      

 

A tantárgy során a természeti és épített környezet kapcsolatát, az épületek tájba illesztését, a 

környezet tervezésének, tér formálásának alapvető elveit és módszereit sajátíthatják el, elméleti és 

gyakorlati oktatás keretében.  

Az ember és épület közeli terektől a táji léptékű terekig, a természet közelitől a mesterséges 

megformálású környezetig terjed a tantárgy témája, érintőlegesen kitérve a települési ökológia 

témakörére. A kurzus az elméleti kérdéseket konkrét példákkal és a megértést segítő feladatokkal 

támasztja alá. 
 

Általános  

követelmények:      

 

Foglalkozásokon való részvétel: 

A foglalkozásokon minimum 70%-os részvétel. 

 

Beadandó feladatok teljesítése: 

A tematikában pontosan meghatározott teljesítések. 

 

       

 

 

Követelmények, 

pótlások:      

 

A félév során a hallgatók két eltérő léptékű és részletezettség tervet készítenek el;  

a félév első kétharmadában a pécsi Memi pasa fürdőjére és közvetlen környezetére keressük a 

legjobban használható építészeti megoldásokat, míg a szemeszter utolsó harmadában Dunaföldvár 

központja, a Béke tér környezetének lehetséges átalakítása a cél. 

 

KÖRNYEZETALAKÍTÁSI TERV 01 

HELYSZÍN: PÉCS 

Pécs egyik legfrekventáltabb utcájának a végén található kisebb teresedés a város történetének egy 

fontos emlékét őrzi. A török kori maradvány sajnos mai állapota miatt – funkció hiánya – teljesen 

kihasználatlan, semmilyen turisztikai értéket nem képvisel. A hallgatók feladat a félév során ennek a 

műemléknek és kisebb környezetének az aktiválása, funkcióadása úgy hogy a történelmi belváros 

valós „kapuja” legyen. Egy olyan közösségi felület mely a meglévő térfallal együtt a városi élet 

lüktetését és programgazdagságát hivatott szolgálni. 

 

A kijelölt területet M=1:500 léptékben kell feldolgozni, a léptékből adódó részletek 

megfogalmazásával - burkolatok, növényzet, utcabútorok, stb. A környezetalakítási tervhez  

térmetszetek, utcaképek és látványtervek készítése is szükséges. A terv részeként a konzulenssel 

egyeztetve egy részletrajz kidolgozása is kötelező.  

 

https://www.tr.pte.hu/ETR35/Viewer/IndexSafe?%24afe=Vmlld2VyL0luZGV4U2FmZQBwYXJhbWV0ZXJzAGNpa2xrdXJ6X2lkfDExMDgzOTKgsoiv8sbymQ&name=Kurzuskod
https://www.tr.pte.hu/ETR35/Viewer/IndexSafe?%24afe=Vmlld2VyL0luZGV4U2FmZQBwYXJhbWV0ZXJzAGNpa2xrdXJ6X2lkfDExMDgzOTNu5SDssw7!cQ&name=Kurzuskod


 

 

KÖRNYEZETALAKÍTÁSI TERV 02 

HELYSZÍN: DUNAFÖLDVÁR 

Dunaföldvár központjának az átalakítása elengedhetetlen. A település valós központi tér nélkül 

nehezen tudja ellátni funkcióját. A város központjában található forgalmi csomópont a legfontosabb 

funkciókat vágja ketté. A meglévő Béke tér ma csak egy kisebb vertikálisan megmozgatott teresedést 

és egy nagyobb felületű parkolót foglal magába. A település szerkezetét vizsgálva az útfelület 

megszüntetésével egyértelműen megfogalmazható a mai Béke tér és tágabb környezetében egy 

nagyobb kiterjedésű városi tér a meg lévő térfallal lehatárolva. Az átalakítással a város belső magja 

újra humanizálódhatna, élettel illetve szolgáltatásokkal teli térként működhetne a jövőben. 

 

A kijelölt területet M=1:500 léptékben kell feldolgozni, a léptékből adódó részletek 

megfogalmazásával - burkolatok, növényzet, utcabútorok, stb . A terv térbeli megértésétéhez min. 5 

db látványterv elkészítése szükséges.  

 

Tervbeadás:  

A tervek hallgatói ismertetésének időpontja a félév végén kerül pontos meghatározásra. A hallgatók 

a két munkát egyszerre mutatják be később meghatározott méretű és tartalmú tablókon. 

 

A félév teljesítése: 

Jelenlét a TVSZ szerint. 

 

Pontozás:  

KÖRNYEZETALAKÍTÁSI TERV 01_30_pont 

KÖRNYEZETALAKÍTÁSI TERV 02_20_pont 

 

A félév sikeres elfogadásához mindkét feladatot teljesíteni kell! 

Késedelmes teljesítés esetén hetenként 5 pont kerül levonásra 

 

Jegyek:  

45 – 50 jeles 

40 - 44 jó 

35 – 39 közepes 

30 – 34 elégséges 

< 29 elégtelen 
 

Cél:      

 

A kurzus a Környezettervezés I. tantárgy keretében elsajátított alapokra épül.  

A féléves feladatok során a hallgató képes lesz épített környezetünk problémáinak felismerésére és 

kortárs elemekkel annak átalakítására, felújítására. 
 

Módszer:      

 

Kortárs városépítészeti esettanulmányok, gyakorlati konzultációk 

 

 

 

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:      

 

Könyvek: 

…. 

Benkő M, Fonyódi M.: Glocal City 

TERC kiadó: Európai tájépítészet 

Folyóíratok: 

Architectural Record  (archrecord.construction.com) 

Arquitectora Viva (arquitecturaviva.com) 

Domus (domusweb.it) 

The Architectural Review (arplus.com) 

A10 (a10.eu) 

Detail (detail.de) 

Internimagazine (internimagazine.it) 

Architonic (architonic.com) 

Frame (framemag.com) 

Future (arqfuture.com) 

Internetes csatornák: 

www.world-architects.com 

www.arcspace.com 

www.archinect.com 

www.archdaily.com 

 



 

          

          

Részletes 

tantárgyprogram:        

  Órák heti bontásban 

1. hét A félév tematikájának ismertetése 

2. hét KÖRNYEZETALAKÍTÁSI TERV 01 

Feladatkiadás, a tervezési helyszín átbeszélése 

 

3. hét Konzultáció – környezetalakítási terv 01 

 

4. hét 

 

Konzultáció – környezetalakítási terv 01 

 

5. hét 

 

Konzultáció – környezetalakítási terv 01 

6. hét Konzultáció – környezetalakítási terv 01 

7. hét Konzultáció – környezetalakítási terv 01 

8. hét 

 

Konzultáció – környezetalakítási terv 01 

9. hét Konzultáció – környezetalakítási terv 01 

 

KÖRNYEZETALAKÍTÁSI TERV 02 

Feladatkiadás, a tervezési helyszín átbeszélése 

10. hét TAVASZI SZÜNET 

 

11. hét Konzultáció – környezetalakítási terv 02 

 

12. hét Konzultáció – környezetalakítási terv 01 

 

13. hét Konzultáció – környezetalakítási terv 01 

 

14. hét Konzultáció – környezetalakítási terv 01 

 

15. hét TERVBEMUTATÓ – 

 KÖRNYEZETALAKÍTÁSI TERV 01 

KÖRNYEZETALAKÍTÁSI TERV 02 

 

 

Pécs, 2015. február 05. 

  

dr. Veres Gábor 

egyetemi docens 

 

dr. Gyergyák János  

egyetemi adjunktus 


