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Városépítési Tanszék, 1929 . - Urbanisztikai Intézet 1992. – BME Urbanisztika Tanszék 1998-tól 
2012: 13 főállású oktató, 1 professor emeritus, 8 doktorandusz hallgató, 3 munkatárs 

és számos külsős meghívott előadó, konzulens 

www.urb.bme.hu 



alapképzés 
osztatlan és BSc 

mesterképzés 
osztatlan és MSc 

doktori képzés 
PhD és DLA 

továbbképzés 
urbanista és főépítészi 

tanszéki szabadon választható tantárgyak: 
Budapesti változások (magyar és angol nyelven), Kortárs városépítészet, Városépítéstörténet,  Magyar települések,  
A világ városépítészete,  Kert- és tájtervezés, Urbanisztikai kutatások és gyakorlatok, Települési infrastruktúra 
Épített környezetünk fotós szemmel, Lakás a városban,, Környezetkultúra, Bevezetés a környezetesztétikába,  
Ismerkedés a középkori városépítészettel, Építészet és urbanisztika 

alkotóhét, nemzetközi workshop, hallgatói pályázat, nyári egyetem 

Tudományos Diákkör (TDK) tanszéki szekciói:  
településkutatás - településfejlesztés  
városépítészet - tervezéselmélet 
város-, építőművészet 

Bevezetés az építészetbe / 2 
Városépítészet1 / 2 
Városépítészet2 / 6  

Tanszéki terv 1 / 3 
Tanszéki terv 2 / 3 
Komplex 1 / 10 
Komplex 2 / 10 
Diplomatervezés / 30 

kutatási témák 
tervpályázatok 
publikációk 



tervezés - kutatás 
elmélet - gyakorlat 

építészet - urbanisztika 
hallgatók - oktatók 

objektív és szubjektív elemzések  
/ tervezési tantárgyak, választható tantárgyak, alkotóhét, művészeti TDK 
 
 tervek (research by design)  
/ tervezési tantárgyak, workshopok, pályázatok, … 
 
tanulmányok 
/ választható tantárgyak, TDK, doktori képzés, szakdolgozatok, publikációk 



közös téma / különböző helyszínek 

közös terület / különböző témák 



közös téma / különböző helyszínek 



közös téma / különböző helyszínek és megközelítések 

 
 
például: 

 
belvárosi tömbök fenntartható fejlesztése / Városépítészet2 
 
lakótelepek megújítása / Városépítészet2 
 
vasúti területek megújítása / Városépítészet2 
 
gyerekek a tömbbelsőben / Kortárs városépítészet 
 
sűrűség-atlasz / Budapesti változások 
 
útvonal elemzések / Bevezetés a környezetesztétikába 
 
„hajnali háztetők” / TDK 
 
… 



elsőévesek Budapest felfedezései: Bevezetés az építészetbe, Építészet alapjai – szavak  



lakó-telepesek 
fotópályázat hallgatóknak 

 
művészeti TDK, 2012 

„hajnali háztetők” képsorozat + próza 
 



lakótelepek megújítása / Városépítészet2 – Kelenföld, Óbuda, Kőbánya, Csepel, … 

dla kutatások – közösség és építészet / Újpalota – Csízy László 
phd kutatások – lakótelepek közterületi rendszerei / Rab Judit, Riedel Miklós 



vasúti területek megújítása 
Városépítészet2 / Rákosrendező, Déli, Óbuda,   
   Angyalföld, Kelenföld, Újpest, Rákospalota 
phd kutatás / Garay Márton 



városhasználat 
Kortárs városépítészet / tömbelemzések adott témakörök mentén 
Urbanisztikai kutatások / földszinti funkciók, városforma, Duna-szótár 
Alkotóhét / mikorbeavatkozások, útvonaltervek 



városiasság és fenntarthatóság 
Városépítészet2 /  
   belvárosi tömbök fenntartható megújítása 
nemzetközi rendezvények és  
   hallgatói ötletpályázatok /  
   Urban Renewal, REA 
phd kutatások /  
   mixed use – Szendrei Zsolt,  
   köztérrehabilitáció – Germán Tibor 
tanszéki kutatások / Budapest 2050 
egyetemi jegyzet / Szabó Árpád 



közös terület / különböző témák 



közös terület / különböző témák 

 
 
például: 

 
Angyalföld / Városépítészet2 
 
Újpest – Rákospalota a vasút mentén / Városépítészet2 
 
Dunapart / Városépítészet2, Urbanisztikai kutatások 
 
Frankel Leó út / Tanszéki terv1-2 
 
Madách Imre tér / hallgatói tervpályázat 
 
Moszkva tér: mikrobeavatkozások / alkotóhét 
 
… 



azonos terület / különböző megoldások 
tervezési tantárgyak – hallgatói ötletpályázatok 

research by design 

Óbuda  
Városépítészet 2 / 6. félév 



kísérletezés 
konceptualista megközelítés 
beépítés - prezentáció 

Nagytétény – Háros 
Városépítészet 2 / 6. félév 



pesti  
történeti 
város- 
központ 
 
 
 
 
 
történeti 
és 
kortárs 
viszonya 



Dunapart 
  fejlesztési területek 

   közterületek, beépítések 
   Olimpia 2020 pályázat 
   publikációk 

Óbuda / Gázgyár, Buszesz, 
   Hajógyári sziget, … Újpest / Központ, Bőrgyár,  

   Népsziget, 

Angyalföld / város és Duna 

Víziváros 

Ferencváros / Csarnok tér,  
   Vágóhíd,  

Lipótváros / Dunapart 

Csepel / Észak, Gyártelep, 
   lakótelep 

Albertfalva 

Nagytétény-Háros 

Budafok 



hallgatói sikerek 
 
hazai és nemzetközi tervpályázatok díjai 
TDK és OTDK díjak 
diplomadíjak 
Junior Prima díjak 



Botos András - Monory Rebeka: Tömbrehabilitáció az Orczy negyedben  
REA nemzetközi hallgatói városépítészeti pályázat, 2. díj, 2012 



Leskó Zsuzsa – Bajnok Csilla: Vizuális Duna-hidak - TDK 1. díj, 2011. 



Papp Mátyás: Foghíjak ideiglenes beépítése, BME Hauszmann diplomadíj, 2012 



oktatói eredmények 
 
részvétel hazai és nemzetközi szervezetek munkájában  
   (MTA Településtudományi Bizottság, Europan, EAAE, MÉK, MUT, … 
hazai és nemzetközi  városépítészeti tervpályázati díjak 
hallgatói tanulmányutak szervezése (Velencei biennálé, Budapest séták, … 
hazai és nemzetközi konferenciák szervezése  
magyar és idegennyelvű (angol, francia, német, olasz) konferencia előadások 
publikációk (tanszéki kiadványok, folyóiratcikkek, könyvek,  
   kutatási jelentések, stb.) 
pedagógiai sikerek… 



előadások 
cikkek 
könyvek 
nemzetközi kapcsolatok 
… 



2012 november 13. – Jövőtudatos településfejlesztés  
BME ÉPK Urbanisztika Tanszék és GTK Szociológia és Kommunikáció  Tanszék 



Budapest a BME Urbanisztika Tanszék oktatási és kutatási tevékenységeiben 

     www.urb.bme.hu 
 
 

Budapest 2050 - Duna - sűrűség – köztér -  földszinti funkció – turisztika - vasút 

http://www.urb.bme.hu/

