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Tantárgyfelelős: Dr. Tamás Anna Mária
Előadó: dr. Tamás Anna Mária
Gyakorlatvezetők:
dr. Tamás Anna Mária, dr. Veres Gábor
A kurzus státusa a tanulmányi programon belül: Kötelező tárgy

A kurzus célja:
A tantárgy célja, hogy betekintést nyújtson a hallgatóknak a városépítészet és tértervezés alapvető
tervezéselméleti és kompozíciós kérdéseibe.
A város és köztereinek típusain, fejlődésén és a kortárs tendenciák elemzésén keresztül az építészet
legösszetettebb megnyílvánulása a város, mint kultúránk és társadalmunk lenyomatának elemzése
történik az előadások és a gyakorlatok keretében.

A kurzus leírása:
A tantárgy két nagyobb tematikus egységet foglal magába. Az első részben a kurzus a
városépítészet alapvető kérdéseibe nyújt betekintést. Az épített környezet elemei, beépítések
elemzése, tervezéselméleti, kompozíciós elvek ismertetése, elemzése történik.
A tárgy településmorfológiai megközelítésből vizsgálja, hogy milyen kölcsönhatás van az épített
környezet alakzatainak formája, funkciója és a településszerkezetben betöltött szerepe között.
A tantárgy második felében a tértervezés elméleti és gyakorlati kérdéseinek bemutatása történik,
elsősorban városi közterekre és azok típusaira helyezve a hangsúlyt.
A félév részét képezi egy két munkrészből álló féléves feladat megoldása, mely során a hallgatók a
terület gyakorlati alkalmazásának módszereivel is megismerkednek.

Követelmények:
Az órákon a TVSZ előírása szerinti részvétel. A hiányzások száma nem haladhatja meg az órák
számának 30 %-át! A feladatok határidőre történő teljesítése és a zárthelyi dolgozta teljesítése.
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TERVEZÉSI FELADAT, TARTALMI KÖVETELMÉNYEK:
A 2016/2017 tanév őszi szemeszterében a feladat Pécs – Nyugati Kampusz területének városépítészeti
vizsgálata, fejlesztési koncepciója, városépítészeti terve, és a gyakorlatvezetővel egyeztetett, a
részletes feladatkiírásban meghatározott terület környezet- és tájépítészeti terve.
A feladat két nagyobb tematikus egységből áll, melyet tanulmány készítése előz meg.
A feladat első részében a csoportok elemezik és feldolgozzák a szűkebben és tágabban értelmezett
tervezési területet, vizsgálják a meglévő építményeket beépítés, funkció, kihasználtság, építészeti
minőség szempontjából. Ezzel párhuzamosan a közterületek és beépítetlen, zöldterületek elemzése és
feldolgozása zajlik
Az analízis eredményeként meghatározzák a fejlesztési irányelveket, lehetőségeket: milyen elvek
alapján, milyen célkitűzések mentén fejleszthető a terület elsősorban közterületek tekintetében, az
analízisben megfogalmazott problémák hogyan orvosolhatók városépítészeti és közterület építészeti
megoldásokkal. A vizsgálat kiemelten kell foglalkozzon rövidebb és hosszabb távon elképzelt
fejlesztésekkel, amely során a közlekedési szokások, így a város szabad tereinek használata változni fog.
A kutatás része feltárni a problémás területeket és lehetőségeket, majd ebből következően egy
előremutatót, egységes térépítészeti koncepció kidolgozása a cél.
Ennek a vizsgálati résznek az eredményeként minden csoport meghatározz egy csoportvezetővel
egyeztetett területrészt, amelyhez kapcsolódó közterületek részletes megtervezése lesz a féléves
feladat második része.
A második feladatrészben a korábbi kutatásra alapozott és választott terület környezetépítészeti
tervezése történik. A hallgatók feladata az egységes városi koncepción belül, azzal összhangban az
általuk választott terület közterület építészeti és környezettervezési kialakítása a részletes feladat
követelményekben meghatározott munkarészekkel és tartalommal.
TANULMÁNY:
TARTALMI KÖVETELMÉNYEK:


5 db a feladathoz kapcsolódó, minta értékű, megvalósult közterület-fejlesztés bemutatása



Az 5 db projekt bemutatása rövid szöveges ismertető és a megértéshez szükséges képanyag
formájában történik. A bemutatás mennyisége témánként 3 oldal és 1500 leütés
terjedelemben kell történjen. Minden projekt esetében fontos a sarkalatos adatok (pontos
helyének, beavatkozás léptékének, tervezőnek, tervezés/kivitelezés évének) feltűntetése.



A tanulmányt egyénileg kell elkészíteni.

A tanulmány célja a féléves feladathoz gyűjtött előképek igényes formában történő dokumentálása és
a példaválasztás indoklása.
FORMAI KÖVETELMÉNYEK:


A formátum szabadon választható, de nagyságrendileg A4-es méretben készüljön.



Minimum 10 oldal terjedelemben és minimum 5 x 1500n szöveges anyaggal.



Csak a grafikailag igényesen feldolgozott, tördelt, borítóval ellátott és fűzött dokumentumok
fogadhatóak el.

1. FELADATRÉSZ:
TARTALMI KÖVETELMÉNYEK:


Az első feladatrész célja, hogy a csoportok részletesen tanulmányozzák a mellékletben
meghatározott területrészt



Ezt követően feltárják az esetleges problémákat, lehetőségeket, veszélyforrásokat, majd ennek
eredményeként kidolgozzanak egy az egész területre, vagy indokolt esetben annak egy
részére készülő egységes közterület fejlesztéséi koncepciót.



Ezzel párhuzamos, a megfogalmazott irányelveknek megfelelően ki kell választani egy kisebb
területet, melyre koncepciótervet kell készíteni.

A dokumentum felépítése tetszőleges, de az alábbi nagy témaköröket mindenképp tartalmaznia kell:


A terület bemutatása, elemzése, kiértékelése



Analízisek:



-

épületek elhelyezkedése, kapcsolata, funkciója, kihasználtsága, minősége, stb.

-

közterületek vizsgálata

-

közlekedés vizsgálat

-

SWOT (erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek)

Célkitűzések meghatározása és a fejlesztési koncepció bemutatása:
-

rövid szöveges koncepció

-

a 2. feladatrészben kidolgozandó közterület kijelölése, annak fejlesztési koncepciója

-

az értelmezéshez szükséges helyszínrajzok a fejlesztési terület léptékének megfelelő
nagyságrendben és mennyiségben (gyakorlatvezetővel egyeztetett módon)

-

arculati terv (építészeti formanyelv, közterületi arculati terv)

FORMAI KÖVETELMÉNYEK:


A feladatrészt a félév során kiadott paramétereknek megfelelően, 10 perces prezentáció



Csak a grafikailag igényesen feldolgozott anyagok fogadhatóak el.



Az előadáshoz és a tablók kialakításához egységes felirat és formátum készül, melyet a félév

keretében és 1 db A1-es méretű, kasírozott összefoglaló tablón kell bemutatni.

során kapnak meg a hallgatók.
2. FELADATRÉSZ:
Az 1. feladatrészben egyénileg meghatározott közterület környezetépítészeti tervezése
TARTALMI KÖVETELMÉNYEK:


koncepció bemutatása ábrákkal és szövegesen



átnézeti helyszínrajz, m=1:500, m=1:1000



helyszínrajz, m =1:200 vagy m=1:100



metszetek, min. 2 db, m =1:200 vagy m=1:100



részletrajzok



látványtervek



egyedi utcabútorok, mobiliák tervei, m=1:50

FORMAI KÖVETELMÉNYEK:


A feladatrészt 10 perces prezentáció keretében és 2 db, A1-es méretű, kasírozott tablókon kell
bemutatni.



Csak a grafikailag igényesen feldolgozott anyagok fogadhatóak el



Az előadáshoz és a tablók kialakításához egységes felirat és formátum készül, melyet a félév



A teljes féléves feladatot a félév során meghatározott módon, digitálisan is le kell adni

során kapnak meg a hallgatók.

HATÁRIDŐK:
TANULMÁNY: 2016.10.13.
I. PREZENTÁCIÓ: 2016.10.27.
II. PREZENTÁCIÓ: 2016.12.15.

ÉRTÉKELÉS:
Zárthelyi dolgozat: 20 pont (min. 16 pont)
Tanulmány: 10 pont (min. 5 pont)
1. feladatrész: 20 pont (min. 10 pont)
2. feladatrész:: 20 pont (min. 10 pont)

Érdemjegy kialakítása:
0 - 40………………………elégtelen (1)
41 - 50………………………elégséges (2)
51 - 60………………………közepes (3)
61 - 70………………………jó (4)
71 - 80……………………..jeles (5)
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Építész osztatlan V. év, Építőművész MA II. év, Településmérnök MSC II. év, levelező szakos hallgatói számára

Okt. hét

előadás: péntek 13.45 - 14.30 _ A008, gyakorlat: péntek 14.45. – 16.15.

4.
09.28.

ELŐADÁS: A VÁROS MEGISMERÉSE SZÖVETE, RÉTEGEI ÁLTAL.
GYAKORLAT: FÉLÉVES FELADAT ISMERTETÉSE

6.
10.13.

ELŐADÁS: VÁROSÉPÍTÉSZET, MINT KONTEXTÚRA. FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉS
GYAKORLAT: 1. FELADATRÉSZ KONZULTÁCIÓJA, TANULMÁNY BEADÁSA

8.
10.27.
10.
11.10.

1. FELADATRÉSZ PREZENTÁCIÓJA

ELŐADÁS: A VÁROSI KÖZTERÜLETEK TÍPUSAI, TERVEZÉSI ALAPELVEI, FEJLŐDÉSE. KORTÁRS
ÉS TÖRTÉNETI SZABADTEREK ELEMZÉSE
GYAKORLAT: 2. FELADATRÉSZ KONZULTÁCIÓJA

13.
12.01.

ZÁRTHELYI DOLGOZAT
GYAKORLAT: 2. FELADATRÉSZ KONZULTÁCIÓJA

15.
12.15.

1.
2.

2. FELADATRÉSZ PREZENTÁCIÓJA, PÓTZÁRTHELYI DOLGOZAT

SZÁMÚ MELLÉKET – RÉSZLETES TERVEZÉSI FELADAT
SZÁMÚ MELLÉKLET – TERVEZÉSI TERÜLET

DR. TAMÁS ANNA MÁRIA
2017.09.04.

