
TANTÁRGY ADATLAP 

és tantárgykövetelmények 

Cím: Urbanisztika I. 

Tárgykód:  

Heti óraszám1: 1E 1GY 

Kreditpont: 2 

Szak(ok)/ típus2: Építész osztatlan MsC, Építész-, Környezetmérnök 

BSc, Építőművész 

Tagozat3: Nappali 

Követelmény4: f 

Meghirdetés féléve5: őszi 

Nyelve: Magyar 

Előzetes követelmény(ek): URNE130 

Oktató tanszék(ek)6: Urbanisztika 

Tárgyfelelős: Baracsi Viktória 

Célkitűzése: 
A település, a település tervezés főbb jellemzőinek megismertetése. 

 

Rövid leírás:  
A tárgy keretében a hallgatók előadások és gyakorlati konzultációk keretében ismerik meg a 

települések lényegét, funkcióit, szerkezetét működésük mechanizmusát, a regionális kapcsolatok 
jellegét, tartalmát, hatásaikat a települések formálódására. 

A hallgatók betekintést kapnak a településfejlődést mozgató társadalmi-gazdasági folyamatokba, az 

újkori urbanizáció egyes szakaszainak jellemzőibe.  

Oktatási módszer: előadás 

Követelmények a szorgalmi időszakban: 
Előadásokon, gyakorlatokon való részvétel, gyakorlati feladat és a ZH teljesítése. 

Feladat:  

Kiadott feladaton keresztül egy adott tömbbelső szerkezetének kidolgozása, beépítési terv készítése 

előzetesen meghatározott koncepció szerint. 

                
Értékelés: 

Előadáson való részvétel: 15p.   - Zh pontszám: 20p. 

Gyakorlaton való részvétel: 12p. - köztes feladatbeadás: 13p. - Féléves feladat: 40p. 

 

Minősítés: 0-54 elégtelen 

      55-69 elégséges 

      70-80 közepes 

      81-90 jó 

                 91-100 jeles 

Követelmények a vizsgaidőszakban:- 

Pótlási lehetőségek: 

TVSZ szerint 

Konzultációs lehetőségek: 

                                                
1 Tárgykurzus típusok: ea – előadás, gy – gyakorlat, lab – labor 
2 K – kötelező, KV – kötelezően választható, SZ – szabadon választható (fakultatív)  
3 N – nappali, L – levelező, T – táv 
4 a – aláírás, f – félévközi jegy, v – vizsga, s – szigorlat 
5 os – őszi, ta – tavaszi 
6 Több tanszék esetén zárójelbe a terhelés várható százalékos megoszlása 



A tantárgyprogramban meghatározott időben. 

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 

Tóth Zoltán: Települési ismeretek – oktatási segédlet 

Tóth Zoltán: Településtervezés I. – oktatási segédlet 

Tóth – Hübner - Gömöry: Településtervezés I. – könyv 

Nagy Béla: A település, az épített világ 

Meggyesi Tamás: Városépítészeti alaktan 

 

Tantárgykurzusok a 2018/2019. tanév 1. félévében: 

Tárgy-

kurzus 

típus 

Oktató(k) Nap/idő Hely Megjegyzés 

ea Baracsi Viktória K9-10 A302 páratlan heteken 

gy 3 Baracsi Viktória K 9-10 A314 páros heteken 

gy 1-2 Kovács Péter H 7-8 A315  

gy 4 Szabó Éva K 7-8 A318 páratlan heteken 

 

Hét KEDD - ELŐADÁS 

1. Települési alapfogalmak ismétlése – Település fogalma, települések csoportosítása, 

Település modellek, Urbanizációs folyamatok 

3. A terület- és településrendezés dokumentumai, kapcsolatai, a tervek rendszere, 

Szerkezeti terv 

5. Út, tömb, telek, beépítési, telepítési módok 

7. Szabályozási paraméterek, építménymagasság, szintterületi mutató, sajátos 

jogintézmények 

9. SZÜNET 

11. Szabályozási paraméterek, építménymagasság, szintterületi mutató, sajátos 

jogintézmények 

13. elméleti ZH 

15. ZH pótlás 

 

HÉTFŐ - GYAKORLATOK 

Hét  

1. Feladat kiadása 

2. Feladat kiadása 

3. Konzultáció - Szerkezeti vázlat 

(Koncepció – inspirációs példa – beadása) 

4. Konzultáció - Szerkezeti vázlat 

(Koncepció – inspirációs példa – beadása) 

5. Konzultáció (Szerkezeti vázlat tisztázása) 

6. Konzultáció (Szerkezeti vázlat tisztázása) 

7. Konzultáció (tömb választás - telekstruktúra) 

Szerkezeti terv beadás 

8. Konzultáció (tömb választás - telekstruktúra) 

Szerkezeti terv beadás 

9. SZÜNET 

10. Konzultáció (telekstruktúra pontosítása ) 

11. Konzultáció (telekstruktúra pontosítása) 

12. Konzultáció (feladat véglegesítése, beépítési paraméterek meghatározása) 



13. Konzultáció (feladat véglegesítése, beépítési paraméterek meghatározása) 

14 Közös konzultáció – igény szerint 

15. Feladatbeadás 

 

 

KEDD - GYAKORLATOK 

Hét  

1. Feladat kiadása 

2. Feladat kiadása 

3. Konzultáció - Szerkezeti vázlat 

(Koncepció – inspirációs példa – beadása) 

4. Konzultáció - Szerkezeti vázlat 

(Koncepció – inspirációs példa – beadása) 

5. Konzultáció (Szerkezeti vázlat tisztázása - tömb választás) 

6. Konzultáció (Szerkezeti vázlat tisztázása - tömb választás) 

7. Konzultáció (telekstruktúra vázlat) 

Szerkezeti terv beadás 

8. SZÜNET - Szerkezeti terv beadás 

9. SZÜNET 

10. Konzultáció (telekstruktúra vázlat) 

11. Konzultáció (telekstruktúra pontosítása) 

12. Konzultáció (telekstruktúra pontosítása) 

13. Konzultáció (feladat véglegesítése, beépítési paraméterek meghatározása) 

14 Konzultáció (feladat véglegesítése, beépítési paraméterek meghatározása) 

15. Feladatbeadás 

 


