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VÁROS- ÉS KÖZÖSSÉGI 
TERVEZÉS 

2022/23. 1. FÉLÉV 

ALAPADATOK 

TANTÁRGY NEVE Város- és közösségi tervezés/ Community and Urban Planning 

TANTÁRGY KÓDJA YAWVÁKTMNF 

SZERVEZETI EGYSÉG 
Óbudai Egyetem, Ybl Miklós Építéstudományi Kar  
Építészmérnöki Intézet, Épített Környezet Tanszék 

SZAK, TAGOZAT építészmérnök MSc  nappali 

TANTÁRGYFELELŐS  
OKTATÓ  

Fáczányi Zsuzsa PhD, egyetemi docens 
faczanyi.zsuzsa@ ybl.uni-obuda.hu 

online fogadóóra, előzetes e-mailes 
egyeztetéssel 

TÁRSOKTATÓ 
Oliver Sales, mestertanár 
Pecze Anna PhD, óraadó 
Cseh Zsolt, óraadó 

online fogadóóra, előzetes e-mailes 
egyeztetéssel 

ELŐKÖVETELMÉNY nincs 

ELŐADÁSOK (/HÉT) 2x45’   

összesen 13 x 4 x 45’= 39 óra  
intenzív workshop 

TANTERMI, ill. 
LABORGYAKORLAT 
(/HÉT) 

2x45’ 

TEREP- ÉS TANÜZEMI 
GYAKORLAT (/HÉT) 

nincs 

FÉLÉV VÉGI 
ÉRTÉKELÉS MÓDJA 

A tantárgy lezárása az évközi ellenőrzések és a vizsgán mutatott teljesítmény 
együttes figyelembevételével, vizsgajeggyel. 

KREDITPONTOK 4 kredit   

TANTÁRGY 
FELADATA, RÖVID 
LEÍRÁSA 

A tantárgy célja a települések részvételi tervezésébe történő bevezetés, a 
közösségi tervezés és a település, mint közösségi tér tervezési összefüggéseinek 
megismertetése, elméleti és gyakorlati szempontból, esettanulmányok 
bemutatásával. A részvételi tervezés megismertetése; a különböző szakterületek 
közötti összefüggések értelmezése és gyakorlása; a társadalom és a fizikai (épített 
és természeti) környezet kapcsolatának megértése. 
 
Az előadások inspirációként szolgálnak – körüljárják, hogy mi az építész szerepe a 

társadalmi bevonásban, segítenek a városi léptékű tervezésben, modellezik a 

közösségi tervezés folyamatát, valamint jó és rossz példákkal szeretnék 

érzékeltetni a társadalom bevonásának jelentőségét. 

Az alkotóhét feladata szorosan kapcsolódik a komplex tervezés I-II. tárgyakhoz, 

amelyek 2022-ben Tata, (a tervezett) „Fényes Fasor Egyetemközi 

ötletpályázathoz” csatlakoznak. 

(IT) HÁTTÉR 

Kapcsolattartás: Neptun rendszerben, E-learningen és e-mailen.  
Tananyagok: E-learning rendszerben, GD-ban megtalálhatóak szerint.  
Online oktatás esetén órák megtartása: E-learning rendszerben jelzett linkeken, 
Zoom-on, GDrive-ban 

 
  



    ÓE YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR - TANTÁRGYI TEMATIKA 

2 
 

 

WORKSHOP ÜTEMEZÉS, helyszín: 307. terem  

Dátum Délelőtt Délután 

szeptember 5. 
hétfő 
 

9- 10:15 
A kurzus és a feladat ismertetése, 
inspiráció 
(Fáczányi Zsuzsa) 
 
10:30 -12  
Előadás a TÉR_KÖZ pályázatról, a 
társadalmi bevonásról általában és a III. 
kerületben, ill.  az építész evvel kapcsolatos 
szerepéről 
(Keresztes-Sipos Andrea, Óbuda-
Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft.) 

14  
Tanévnyitó  az Ybl Bazárban 
 

szeptember 6. 
kedd  
 

9-10:30  
Hogy kell ilyen léptékben elemezni és 
koncepciót csinálni? Mik a lehatárolható 
egységek? 
(Pecze Anna, Cseh Zsolt) 
 
11-13  
Konzultáció  
(Pecze Anna, Cseh Zsolt, Oliver Sales) 

14-17 
A közösségi tervezés folyamatának 
modellezése, konkrét tanácsok a 
társadalmi bevonás tervezéséhez a tatai 
pályázat kapcsán 
(Ferik Tünde, Völgyzugoly Műhely, 
Területfejlesztő és Tervező Kft.)  
- helyszín: a tornaterem 

szeptember 7. 
szerda  
 

9-13  
Csoportmunka, egyeztetés szerint 
konzultáció 
(Pecze Anna, Cseh Zsolt, Oliver Sales) 
- beépítési alapegységek meghatározása, 

elrendezési vízió 
- társadalmi egységek és szereplők 

meghatározása 

14-17  
Csoportmunka, egyeztetés szerint 
konzultáció 
(Pecze Anna, Cseh Zsolt, Oliver Sales) 
- beépítési alapegységek 

meghatározása, elrendezési vízió 
- társadalmi egységek és szereplők 

meghatározása 

szeptember 8. 
csütörtök 
 

9-10:30  
Társadalmi bevonás - példák és ellenpéldák 
 
11-13  
Csoportmunka, egyeztetés szerint 
konzultáció 
(Pecze Anna, Cseh Zsolt, Oliver Sales) 
- beépítési koncepció 

14-17  
Csoportmunka, egyeztetés szerint 
konzultáció 
(Pecze Anna, Cseh Zsolt, Oliver Sales) 
- tablók 
- kommunikáció és prezentáció 

szeptember 9. 
péntek 

 

9-11:30 
Tablók és prezentáció véglegesítése 
 

12:30-18  
Csoportok prezentációja  
a konzulensek és a Komplex tervezés I. 
tárgy konzulenseinek részvételével 
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AZ ÉVKÖZI FELADAT LEÍRÁSA 

ALKOTÓHÉT* (KOMPLEX I. + VÁROS ÉS KÖZÖSSÉGI TERVEZÉS) 

00 FELADAT - TERÜLET_BEÉPÍTÉSI KONCEPCIÓTERV, KOMMUNIKÁCIÓ 

A kiadott területre a meglévő település és társadalmi szövetbe illeszkedő korszerű, városléptékű 

beavatkozás, fejlesztési stratégia, beépítési koncepció és annak kommunikációjának elkészítése az 

alkotótábori, helyszíni anyaggyűjtés, analizálás és szakkonzultációk alapján, csoportmunkában. 

1. 

FELADAT  

M=1:5000/4000-es léptékű, átnézeti térkép a tervezési terület tágabb 

környezetéről – közlekedési és egyéb kapcsolatok, vízrendszer, 2 db A/2-es tablón 

digitális formában, a Komplex tervezés 01 FELADAT-TERÜLET_BEÉPÍTÉSI 

VÁZLATTERV elkészítése után véglegesítve és nyomtatva 

50 pont 

2. 

FELADAT 
Prezentáció, melynek témái: inspiráció, külföldi és belföldi példák_terület és 

beépítési vázlatterv _társadalmi bevonás elemei, stratégiája és kommunikációja 
50 pont 

 ÖSSZESEN 100 pont 

 

A FÉLÉVZÁRÁS KÖVETELMÉNYEI  

ÉVKÖZI JEGY 
FELTÉTELEI 

Kötelező az előadásokon való jelenlét, aktív részvétel a csoportmunkában és a prezentációban. 

Amennyiben ez nem teljesül, a félév megtagadásra kerül, a kurzus újbóli felvételével jár! 

Aláíráspótló vizsga 2022.12.16.-án. Az aláíráspótló vizsga felvétele csak abban az esetben 

lehetséges, ha a hallgató az alkotóhét és a leadások időpontjában fizikailag akadályoztatva volt 

(egészségügyi, egyéb indokolt eset) és ezt igazolni tudja, valamint a csoportmunkában a rá eső 

munka 70%-át a leadási határidőig teljesítette! Az igazolás elfogadásáról, a Tantárgyfelelős 

dönt, kérdéses esetekben az ÓE YMÉK szakvezetőinek bevonásával. Az aláíráspótló vizsgán a 

hiányzó munkarészt kell prezentálni. 

ÉVKÖZI JEGY 
KIALAKÍTÁSA 

0-50 p 51-60 p 61-70 p 71-80 p 81-100 p 

1 - ELÉGTELEN 2 - ELÉGSÉGES 3 - KÖZEPES 4 - JÓ 5 - JELES 

 

FÉLÉVZÁRÁS KÖVETELMÉNYEI  

VIZSGÁRA 
BOCSÁTÁS 
FELTÉTELE 

A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése (lásd fent). 

VIZSGAJEGY  
MEG-
HATÁROZÁSA 

A vizsga írásbeli, az alkotóhét elméleti anyaga alapján ellenőrzi a város- és közösségi 
tervezéssel kapcsolatos témakörök ismeretét. 
A vizsgajegy megállapítása az évközi ellenőrzések és a vizsgán mutatott teljesítmény 
együttes figyelembevételével történik, 50%-ban a vizsga, és 50%-ban a szorgalmi időszak 
alatti ellenőrzések alapján. A vizsgán elérhető maximális pontszám 100 pont, ehhez adódik 
a szorgalmi időszak alatti feladatok által elérhető max. 100 pont, így a vizsgajegy (max. 200 
pont alapján) az alábbiak szerint kerül meghatározásra. 

 
0-99 p 100-119 p 120-139 p 140-159 p 160-200 p 

1 - ELÉGTELEN 2 - ELÉGSÉGES 3 - KÖZEPES 4 - JÓ 5 - JELES 

MEGAJÁNLOTT 
VIZSGAJEGY 

A hallgatónak az alkotóhéten nyújtott jó teljesítménye alapján, elért 75 pont felett ”jeles” 
vagy ”jó” vizsgajegyet ajánlunk meg, amelynek elfogadása esetén a hallgatónak nem kell 
további vizsgát teljesítenie. 

 


