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BEVEZETŐ

 A BME Építészmérnöki Kar Urbanisztika Tanszéke 2018-ban, harmad- és negyedéves diákjaival a Duna menti települések – Komárom, Dunaújváros és 
Ráckeve – folyóparti környezetének megismerésén, megértésén, fejlesztésén és tervezésén dolgozott. A Tanszéki Tervezés (TT) 1-2-3 tantárgyak sorozatát 
kiegészítették a nemzetközi cserediákok TT+ kurzusai. A városépítészeti tervezés kutatásra épült, melynek módszertana szorosan kapcsolódott a Tanszék 
által vezetett DANUrB Programhoz: „Danube Urban Brand – regionális hálózat kiépítése a turizmus és az oktatás révén, a „Duna” kulturális identitás és 
szolidaritás erősítése érdekében” című BME projekt mely az INTERREG DANUBE pályázat 2.2 prioritás területen nyert támogatást. A DANUrB célja, hogy a 
települések dunai örökségét interregionális kontextusba helyezze, és átfogó stratégia mentén javasolja fejlesztési lehetőségeit. 
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danurb

 A TT1 és TT2 tantárgyak kísérletező jelleggel a tematikus kutatást, a kreatív ötletpályázat műfajt és az egyetemi képzés nemzetköziesítését ötvözték: 
magyar és idegen nyelvű prezentációk, hazai és nemzetközi tanulmányutak - Komárom (H), Komarno (Sk), Újvidék (Srb), Dunaújváros (H) -,  workshopok 
- Backa Palanka (Srb), Ilok (Hr) - és a külföldi diákokkal való együttműködés (TT2+) is a tanulási folyamat része volt. A TT3 kiemelkedően fontos tervezési 
tantárgy, ahol a koncepcionális és a városfejlesztési megközelítésre alapozva a magyar és nemzetközi diákok konkrét épülettervezési és környezetalakítási 
terveket készítettek a ráckevei Duna menti helyszínekre.
  
 A kiadvány célja a DANUrB révén egymáshoz is kapcsolódó, de mégis önálló TT12+3 tantárgyak rövid bemutatása néhány válogatott kutatási- és 
tervezési feladat, illetve a közös Duna menti élmények megörökítésével.
http://www.urb.bme.hu/



2/ /3

INTRODUCTION

 In 2018 the Department  of Urban Planning and Design at the Faculty of Architecture of the Budapest University of Technology worked with third and 
fourth year students on learning, understanding, development and design of the riverbank areas of three Hungarian towns on the Danube, namely Komárom, 
Dunaújváros and Ráckeve. In addition to the courses Department Design (“TT”) 1, 2 and 3 this included a TT2+ course for the international exchange 
students. In all cases, the urban design was based on research, the methodology of which was strongly connected to the DANUrB project coordinated by 
the department. The project titled Danube Urban Brand – a regional network building through tourism and education to strengthen the “Danube” cultural 
identity and solidarity receives funding in the priority area 2.2 of the European Union’s Interreg Danube Transnational Programme. The project aims at 
putting the Danube-related heritage of small and mid-sized towns in interregional context, and at proposing possible development options through a 
comprehensive strategy.
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danurb

 In an experimental manner, the courses TT1 and TT2 combined thematic research, creative ideas competition and the internationalization of 
university education: presentations in Hungarian and foreign languages, domestic and international study trips – to Komárom (H), Komarno (Sk), Újvidék 
(Srb), Dunaújváros (H) -,  workshops - Backa Palanka (Srb), Ilok (Hr) – and collaboration with foreign exchange students (TT2+) were all part of the learning 
process. In TT3, a design course of great importance, through a conceptual and urban development approach the students arrived at the elaboration of 
specific architectural and environmental designs for the selected sites on the riverbank of Ráckeve. 

 The aim of the booklet is to present the individual, yet by the DANUrB project interconnected TT12+3 courses through a selection of research and 
planning projects, and to capture the shared memories of the time spent at the Danube. 
http://www.urb.bme.hu/
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KOMÁROM
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TT1 /// KOMÁROM

Hallgatók / Students: 
ÁDÁM Viktória, BENE Bence, BÍRÓ Árpád, GUTH Dorottya, GYŐRFI György Dániel, HORVÁTH Vivien, KASZÁS Flóra, KELEMEN Márta, KOVÁCS Ádám, 
LANCZKI Eszter Zsófia, LUDÁNYI Eszter Barbara, MÁTÉ Manda Zsófia, MÓDI Mariann, NAGY Ticiána, PAPP Sára Anikó, PÉNZES Laura, RESZEGI Barnabás 
János, SAMICSKOV Milán, SÉTÁLÓ Mirella, SZŐKE Gyöngyvér, TÁBORI Regina, TAKÁCS Mária Flóra, TÖRÖK Lili, VERES Ilona Magdolna

Oktatók / Tutors: 
BALIZS Dániel PhD tudományos munkatárs / research fellow; BENKŐ Melinda PhD egyetemi docens, tantárgyfelelős / associate professor, course leader; 
KÁDÁR Bálint PhD egyetemi adjunktus, DANUrB projektvezető / assistant professor, DANUrB project leader

Ezúton is köszönjük a Komáromi Turisztikai Egyesületnek (H) és az Észak-Komáromi Polgármesteri Hivatal (SK) mint a DANUrB társult partnereinek (ASP) 
támogatását, különösen a SZENTESI Tamás, KESZEGH Béla és CSÉMY Krisztián segítségét. 
 
Hereby we would like to thank the Tourism Association of Komárom (H) and the Municipal Office of Komárno (Sk), associated strategic partners of the 
DANUrB project, and particularly Tamás SZENTESI, Béla KESZEGH and Krisztián CSÉMY, for their help. 
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 Az Urbanisztika Tanszék Tanszéki Tervezés 1 (TT1) három kredites tantárgya a 2017/18-as tanév tavaszi félévében közös Komárom - Észak-Komárom 
tanulmányúttal és a „DANUBE PASS” ötletpályázattal indult. Három komáromi helyszínre készültek a Duna jobb megközelítését célzó koncepciótervek: a 
szőnyi vasútállomásnál, a Csillag erődnél és az Erzsébet-híd magyarországi hídfőjénél. A tanköri nyertesek részt vettek a DANUrB 2018. május 6-9. között 
szervezett újvidéki nemzetközi hallgatói workshopján, és Újvidék mellett megismerhették a szerbiai Backa Palanka és a folyó túlpartján a horvátországi Ilok 
városát is. Az ötletpályázat után a komáromi “megállóra” alapozva, a Duna menti kis- és közép települések fejlesztését és környezetalakítását alátámasztó 
tematikus kutatások szakasza következett. Kiváló, Komáromhoz is kötődő anyagok születtek a dunai szigetekről, hidakról, hídfőkről, zsilipekről, a part 
térhasználatáról, határhelyzetekről, fesztiválokról, fényekről, haldivatról, vízi mondavilágról, stb.
A félév szóbeli prezentációkkal zárult, majd a legjobb koncepciótervek és kutatásösszegzők az észak-komáromi erődrendszer Újvár Lőporraktárában  2018. 
május 23. és június 7. között, a pozsonyi műegyetem építészkarával együtt rendezett kiállításon voltak megtekinthetők. 
http://www.urbanisztika.bme.hu/hu/komarom-tt1-tt2-kiallitas/

 In the spring semester of the academic year 2017/18 the 3-credit “Department Design 1” (TT1) course of the Department of Urban Planning and 
Design started with a joint site visit in Komárom and Komárno and a related conceptual design competition, titled “DAUBE PASS”. The conceptual designs 
have been created for three different sites in Komárom with the goal of establishing better access to the Danube: at the railway station of Szőny, the Csillag 
Fortress, and the Hungarian bridgehead of the Elisabeth Bridge. The winners of the design competition were given the opportunity to participate in the Novi 
Sad International Student Workshop where besides Novi Sad they could learn also the Serbian town of Backa Palanka and on the river’s opposite bank the 
Croatian town of Ilok. After the design competition and building on the insights gained in Komárom, a phase of thematic research followed the aim of which 
was to outline the possibilities of spatial development and environmental design in small- and mid-sized Hungarian towns along the Danube. A number of 
excellent works has been created focusing among others on the town of Komárom, islands, bridges, bridgeheads and floodgates on the Danube, modes of 
riverbank use, border situations, festivals, lights, fishing trends, river legends etc.
The semester closed with oral presentations and the best conceptual design projects and research summaries were presented between May 23 – June 7 
2018 at an exhibition in the gunpowder tower of the New Fortress of Komárno, organised together with the Faculty of Architecture of the Slovak University 
of Technology based in Bratislava. 
http://www.urbanisztika.bme.hu/hu/komarom-tt1-tt2-kiallitas/
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BACKA  PALANKA // SRB, ILOK // HR
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KOMÁROM
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DUNAÚJVÁROS
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TT2 /// DUNAÚJVÁROS

Hallgatók / Students: 
GUTH Dorottya, HUSZÁR Eszter, IVÁNYI Réka, KOVÁCS Ádám, KOVÁCS Emese, LANCZKI Eszter Zsófia, LUDÁNYI Eszter Barbara, MIRCSEV Anna, MÓDI 
Mariann, MOLNÁR Anna, NAGY Ticiána, NEMES Dorottya, POLERECZKI Tamara, RESZEGI Barnabás János, SAMICSKOV Milán, SERFŐZŐ Fruzsina, 
SUSZTER Vanda, SZLADEK Katalin, TAKÁCS Mária Flóra, TÖRÖK Lili, VERES Ilona Magdolna
 
Oktatók / Tutors: 
BALIZS Dániel PhD tudományos munkatárs / research fellow; BENKŐ Melinda PhD egyetemi docens, tantárgyfelelős / associate professor, course leader; 
KÁDÁR Bálint PhD egyetemi docens, DANUrB projektvezető / associate professor, DANUrB project leade

A féléves munka beindításához köszönjük DANUrB társult partner (ASP) Dunaújváros Önkormányzat támogatását, illetve SIPOS Árpád művészettörténész 
és a Dunaújvárosi Kortárs Művészeti Intézet vezetőjének, DEÁK Nórának a segítségét.
http://www.ica-d.hu/  

Hereby we would like to thank the Municipal Office of Dunaújváros, an associated strategic partner of the DANUrB project, and particularly to Árpád SIPOS, 
art historian and Nóra DEÁK, Director of the Institute of Contemporary Art - Dunaújváros, for their help in launching the course.
http://www.ica-d.hu/ 
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 Az Urbanisztika Tanszék Tanszéki Tervezés 2 (TT2) három kredites tantárgy helyszíne a 2018/19-es tanév őszi félévében Dunaújváros, a Duna menti 
szocialista új város volt. Az oktatásmódszertani szempontból kísérletező tárgy a város és a köztéri művészet viszonyát különböző tematikák mentén feltáró 
kiscsoportos kutatási munkával indult, melynek eredményei hétről hétre egy közös blogra kerültek fel. Közösségi térigények, self-made art, térkapcsolatok, 
vasművészet, városbrand, köztér és politika, kultúra helye a városban, stb. kérdések kerültek előtérbe. 
https://danubenewartcity.wordpress.com/
A kutatási szakasz egy angol nyelvű, a TT2+ tantárgy diákjainak - akik Dunaújváros szigetére terveztek egy fenntartható új városrészt  (ld. 28. oldal) - tartott 
prezentációval zárult. Majd a csapatok egymásra találtak: a nagy léptékű településtervezés kötelező eleme lett a köztéri művészet egy-egy kutatási témája, 
a TT2 diákok pedig egy-egy fejlesztési tervet megismerve, annak részeként terveztek egy szabadtéri vagy épülethez kötődő kortárs beavatkozást.

 For the autumn semester of 2018/19 Dunaújváros, a Socialist new town was chosen as the site of the 3-credit „Department Design 2” (TT2) course. 
The course applied an experimental educational methodology and started with the exploration of the relationship between the city and public art along 
different topics. This was carried out in small groups and the outcomes were presented weekly on a blog. The research focused on topics such as collective 
needs concerning spatial use, self-made art, spatial relationships, cast iron art, urban brand, public space and politics, the place of culture in the city and 
others.
https://danubenewartcity.wordpress.com/
The research phase closed with an English language presentation delivered for the participants of the TT2+ course who were given the task of designing 
a sustainable new urban quarter on the island of Dunaújváros (see page 28.). The two course groups subsequently came together: the large-scale spatial 
development projects had to include one of the public art research topics, whereas the participants of the TT2 course, after learning a development project, 
had to design a contemporary intervention related to a building or a public space forming part of that project.
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TT2+ /// DUNAÚJVÁROS

Hallgatók / Students: 
Constantin ADOMAT, Cristina ALVAREZ GOMEZ, Fabrizio DE COSTANZO, Kristiina Elisabeth HEIKURA,  Lou Marie JEURIS, Kristina Ingrid KANZLER, 
Domenico Piotr LASOTA, Louise Marie LEVACHER, Mascha LEYKAUF, Adedolapo Oreoluwa MAJEKODUNMI, Riikka Emilia MAMMIOJA, Lida Mercado 
MARTIN, Natalie OWEYSSI, Maria Manuela RUIZ ILORENTE, Nausheen Asfaque SAYED, Lisa-Marie SCHWUCHOW, Yigitcan Orkun SEVINC, Melanie Irina 
Manon STASICA, Emma UGHETTI, Giulia VAGO, Emma VAHL,  Matthijs VAN DAELE, Leonore Antonie Emilie VAN ZINNICQ BERGMANN, Leo VERDONCQ, 
Lukas WEGLAGE

Oktatók / Tutors: 
KÁDÁR Bálint PhD egyetemi docens, tantárgyfelelős, DANUrB projektvezető / associate professor, course leader, DANUrB project leader; KLANICZAY 
János meghívott oktató / invited consultant; Dr. HARMATHY Norbert egyetemi adjunktus, tanszékvezető-helyettes / assistant professor, deputy-head of 
department; Dr. MAGYAR Zoltán egyetemi docens, habil / associate professor, habil
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 Az Urbanisztika Tanszék az Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszékkel közösen tartotta a 2018/19-as tanév őszi félév Interdisciplinary 
Project nyolc kredites, DANUrB tematikájú tervezési kurzusát ERASMUS hallgatóknak. A hallgatók párhuzamosan dolgoztak a félév TT2 tárgyának magyar 
hallgatóival, akiktől átvették a szükséges vizsgálatokat, majd átadták nekik a kész fejlesztési koncepcióikat, amelyeken belül kellett a magyaroknak egy 
részletet tovább dolgozniuk.  
 A “DunaÚJváros” tervezési kiírás a Szaliki sziget déli felének újragondolását fogalmazta meg. Ezt a szigetrészt a mai napig ipari kikötőként használják, 
de elköltöztetése már napirenden van. Ma eléggé elhagyatott, hasznosítása az árterei miatt is nehézkes. A rekreációs rehabilitációban mégis sok a potenciál, 
bár egy működésképes új városrész kialakítását egy megőrzendő természeti tájban megoldani úgy, hogy nincs a terület bekötve a városi közműhálózatokba, 
nagy kihívás. Ezért a kiírás egy teljesen önellátó, fenntartható komplexumot várt el, szigetként függetlenítve magát a városi infrastruktúráktól, zéró hulladák 
termeléssel. 
A terveknek reagálniuk kellett Dunaújváros szocialista iparvárosi örökségére, a Duna természeti örökségére, és arra a művészeti örökségre, amelyet a 
Dunára néző szoborpark képvisel, alkotótáborok során neves művészek által vasból alkotott szobrokkal.

 In the autumn semester of 2018/19 the Department of Urban Planning and Design and the Department of Building Energetics and Services jointly 
taught a DANUrB-related 8-credit design studio for foreign exchange students titled Interdisciplinary Project. The students worked parallel with the 
Hungarian participants of the „Department Design 2” course, borrowing from them the necessary research materials, and handing over to them their finished 
development projects, so the Hungarians could develop in detail a section of these projects.
 The “DunaÚJváros” project aimed at reinventing the southern part of the Szalki Island, an underused part of the city of Dunaújváros, partly because 
it functioned as an industrial port, and partly because it is an island cut away from the mainland which is regularly flooded. However, the recreational 
rehabilitation of this island has great potentials; one of the main challenges in this project was to make a fully serviced development in an area worth of 
natural preservation, cut out from the urban infrastructures of energetics, water and sewage. In fact, the project sought to build a totally self-sustainable 
complex not depending on the urban grids and not creating waste of any kind.
The project has to respond to the Socialist heritage of the new town of Dunaújváros, to the natural heritage of the Danube and its environment, and to the 
artistic heritage of the sculpture park between the city and the Danube created by sculptors, some of them renewed artists, who participated in a series of 
iron sculpture workshops and camps.
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DUNAÚJVÁROS
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RÁCKEVE
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TT3 /// RÁCKEVE

Hallgatók / Students: 
MARCZELL Bernadett, MIRCSEV Anna, MÓDI Mariann, TAKÁCS Mária Flóra, HENNEL Zsófia, TÁBORI Regina, TRESÓ Dániel, GARAMI Zsófia Virág, 
KOZMA Dorina, RÉDEY Eszter, VARGA-CEGLÉDI Bernadett, RESZEGI Barnabás János, KOVÁCS Ádám, GUTH Dorottya, NAGY Ticiána, Natalie Lafayette 
SAMPAIO, Saba Samir ALMELHEM, Fady Wagdy SANAD, Bola Gerges YOUSEIF, Haithem Mohammad ABDALAH, Ashwini MEHTO, Bárbara MYLENA 
Delgado da SILVA,Karina KASATKINA, Gabriella Dalita Brix MONTEIRO, Ligia LORENZZI, Tony saeed MOFREH , Liza MAGDI, Gabriel de Almeida NUNES, 
Yaser HARARA, Chera KHALID, Daria DOKUDOVSKAYA, Dayanna Rodrigues ROSA

Oktatók / Tutors: 
DEIGNER Ágnes meghívott oktató / invited consultant; DŐRY Bálint meghívott oktató / invited consultant; FENES Tamás DLA egyetemi adjunktus / assistant 
professor; PÁLFY Sándor professzor emeritus / professor emeritus; SZABÓ Árpád DLA egyetemi docens tantárgyfelelős / associate professor, course leader

Ezúton is köszönjük, a Ráckevei Polgármesteri Hivatal mint a DANUrB társult partnerének (ASP) segítségét, Vargáné ÁGOSTON Julianna, JÁKI Réka és 
SZADAI József közreműködését; valamint a Francia Intézet támogatását és kezdeményezését a Philippe Madec mesterkurzus létrehozásában.
 
We are very thankful for the support of the Mayor’s Office of Ráckeve, the associated partner of DANUrB, particularly for the help of Julianna Vargáné 
ÁGOSTON, Réka JÁKI and József SZADAI. We are also grateful for the support and inititation of the French Institute in organizing the Masterclass of Philippe 
Madec.
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 Az Urbanisztika Tanszék Tanszéki Tervezés 3 (TT3) nyolc kredites magyar és angol nyelvű tantárgya a 2018/19-as tanév őszi félévében egy 
összefüggő városi környezet komplex fejlesztésével és környezetalakításával foglalkozott. A feladat a tanszék hagyományaihoz illeszkedően az urbanisztikai 
programalkotás léptékétől az építészeti koncepcióalkotásig terjedt. A téma és a helyszín kapcsolódott a tanszék DANUrB nemzetközi projektjéhez, mely 
a turisták és helyi közösségek által (újra)felfedezhető városi értékeket keresi kisvárosaink Duna-partjain. A tervezés központjában Ráckeve építészeti 
örökségekben gazdag történeti belvárosa mellett húzódó Duna-parti sávja állt, és ennek a város életébe integrálása jelent meg kiemelt városfejlesztési és 
építészeti feladatként.
A félév első felében a csoportos kutató- és programalkotó munkán volt a hangsúly, ahol közös vizsgálatokkal ismertük meg a település egészének természeti 
környezetét, településszerkezetét, településképét, kortárs fejlesztési adottságait, majd a léptékek folyamatos szűkítése révén jutottunk el az egyénileg 
tervezendő épületek és azok közvetlen környezetének tervezéséig. A féléves munkát Philippe Madec francia építész által vezetett mesterkurzus egészítette 
ki, ahol az egyes terv feladatok fenntarthatósági kérdéseire fókuszáltunk. 

 In the autumn semester of the academic year 2018/2019 the Hungarian and English language „Department Design 3” course dealt with the complex 
development and architectural design of a spatially coherent urban area in Ráckeve. In line with the educational traditions of the department, the task covered 
scales ranging from urbanistic program definition to architectural conceptual design. The theme and the site was related to the DANUrB international project 
coordinated by the department that looks for local values to be rediscovered by tourists and local communities along the Danube. In the main focus of the 
design process was a strip of land lying between the Danube and the historic inner city with rich architectural heritage values and the chief urbanistic and 
architectural task was the integration of this strip into the urban life.
In the first half of the semester the emphasis was on group work aimed at research and program development. The purpose of joint research was to get 
acquainted with the natural landscape, the urban structure, the urban image and the contemporary development possibilities of the area. Then we started a 
process of continuously narrowing down scales, to subsequently arrive at the task of designing individual buildings and their immediate surroundings. The 
semester work was complemented by the Masterclass of the French architect Philippe Madec which focused on questions of sustainability in the course 
projects.
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RÁCKEVE
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PHILIPPE MADEC MASTERCLASS
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„ A Duna csak folyt. / The Danube just flowed on.”
József Attila: A Dunánál / By the Danube

fotó: MÓDI Mariann
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