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Rövid leírás:      

 

A tantárgy keretében a hallgatók előadások során ismerik meg a XX. és XXI. század építészetét és 

városépítészetét. 

 

A XX. század építészete alapvető elveinek áttekintése, épületek, alkotók, építészeti irányzatok, illetve 

az építészeti kritika szempontjainak bemutatása. Az építészet és a városépítészet párhuzamai, és mint 

egység, bemutatása. 

A városépítészet alapjainak megismerése. Az új világrendek. A jelen kor városkép alakító 

közösségének, a társadalom igényeinek, életmódjának városképalakító ereje. A közösségi tervezés. A 

reagáló környezet követelményei. Városépítészet külföldi példái. A városépítészet mai hazai kérdései 

és a jövő lehetőségei. 

 

A szemeszter első felében a hallgatók az elméleti előadásokon keresztül tanulják meg az építészet és 

a városépítészet alapjait, a folyamatokat befolyásoló trendeket. 

 

A félév második szakaszában az elméleti törzsanyagra építve egy-egy térség 

építészetét, városépítészetét tanulmányozzuk konkrét példákon keresztül. 

 

A hallgatók a félév során egy kiselőadást, illetve két tanulmányt készítenek kortárs építészet, ill. 

városépítészeti témakörben. 

 

Általános  

követelmények:      

 

Foglalkozásokon való részvétel: 

A foglalkozásokon minimum 70%-os részvétel. 

 

 

A félévben elvégezendő feladatok: 

Jegyzet:  

A jegyzet az előadásokon elhangzott ismereteknek a hallgatók saját szöveges és rajzos ábrája, mely 

az év végi felkészülést segíti.  

 

Előadás:  

A hallgatóknak egy választott témából önálló előadást kell tartaniuk, maximum 10 percben.  

 

Tanulmány: 

A félév során egy választott épületet illetve városépítészeti munkát kell a hallgatóknak tablószerűen 

bemutatniuk. A tabló mérete egységes, 21/21cm méretű 

       

 

 

 

      



 

Követelmények, 

pótlások: 

 

A félévközi jegy feltétele: 

 

Követelmények a szorgalmi időszakban: 

Az előadásokon és gyakorlatokon való aktív részvétel a TVSZ alapján (70%).  

 

Az előadás és a két tanulmány teljesítése és bemutatása (10-10 pont, összesen 30pont),  

 

Követelmények a vizsgaidőszakban: 

A vizsga sikeres megírása az elméleti anyagból (összesen 70 pont, min 36 pont elérése szükséges).  

 

Órai jelenlét és aktivitás, mindkét tanulmány és előadás illetve a vizsga sikeres teljesítése is feltétele a 

tantárgy teljesítésének! 

 

A féléves  jegy kialakítása a következő pontszámhatárok szerint kerül minősítésre: 

 

86−100 pont--jeles (5);  

77−85 pont---jó (4);  

66−76 pont--közepes (3);  

53−65 pont--elégséges (2) 

00−52 pont--elégtelen (1) 

 

Pótlási lehetőségek: Mind a vizsga, mind a feladatok kétszer pótolhatók.  

 

Konzultációs lehetőségek: Órán, egyénileg egyezetett időpontban. 

 

Cél:      

 

Betekintés a XX - XXI. század építészetébe, városépítészetébe.  

Stílusok, trendek, befolyásoló folyamatok, szereplők megismerése. 

 

A hallgató a félév végére rendelkezzen egy általános mai, tehát kortárs építészeti és városépítészeti 

tudástárral. 

 

 

 

Módszer:      

 

PowerPoint-os előadás, hallgatói beszámolók, beszélgetések - trendek, stílusok kiértékelése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 

 

Könyvek: 

Tóth Zoltán: Települési ismeretek  

Nagy Béla: A település, az épített világ 

Meggyesi Tamás: Városépítészeti alaktan 

Meggyesi Tamás: A XX. század urbanisztikájának útvesztői 

Benkő M, Fonyódi M.: Glocal City 

Lukovich Tamás: A posztmodern kor városépítészetének kihívásai 

Granasztói Pál: Építészet, Városépítészet, Társadalom 

Granasztói Pál:Ember és látvány városépítészetünkben 

Ráday Mihály: Unokáink sem fogják látni 

 

Vukoszávlyev Zorán, Szentirmai Tamás: Kortárs portugál építészet 

Jodido, Philiph: Architecture Now 1-8 

Jodido, Philiph: Architecture in Spain 

Jodido, Philiph: Architecture in Netherlands 

Jodido, Philiph: Architecture in France 

 

TERC kiadó: Európai tájépítészet 

 

Folyóíratok: 

Architectural Record  (archrecord.construction.com) 

Arquitectora Viva (arquitecturaviva.com) 

Domus (domusweb.it) 

The Architectural Review (arplus.com) 

A10 (a10.eu) 

Detail (detail.de) 

Internimagazine (internimagazine.it) 

Architonic (architonic.com) 

Frame (framemag.com) 

Future (arqfuture.com) 

 

Internetes csatornák: 

www.world-architects.com 

www.campobaeza.com 

www.barqo.cl 

www.arcspace.com 

www.archinect.com 

www.archdaily.com 

 

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Részletes 

tantárgyprogram:        

  Előadások heti bontásban 

1. hét Városépítészet alapjai I. - 

A közterek alaprajzi típusai, történeti térformák, az utcák fajtái 

A települési szövet kitöltő elemei – a telkek, tömbök és beépítési 

módjaik 

 

2. hét  

3. hét Városépítészet alapjai I. - 

A közterek alaprajzi típusai, történeti térformák, az utcák fajtái 

A települési szövet kitöltő elemei – a telkek, tömbök és beépítési 

módjaik 

 

Városépítészet alapjai II. - A külső terek archetípusai -  

A közterek alaprajzi típusai, történeti térformák, az utcák fajtái 

 

4. hét  

5. hét 

 

 

Városépítészet alapjai III. -  A térszervezés archetípusai 

 

Városépítészet alapjai IV. - Városépítészeti gondolkodás 

típusai - Az emberi tényező (igények, státusz, életmód) - Reagáló 

környezet alapjai 

 

6. hét  

7. hét XX. századi építészet  

 

A XX. századi urbanisztikai gondolkodás forrásai 

 

A modern városépítészet kialakulása 

 

8. hét  

9. hét Történeti városrészek megújítása - rehabilitáció, restauráció, 

revitalizáció,rekonstrukció 

 

Kortárs építészeti, városépítészeti példa: Pécs 

 

10. hét  

11. hét Kortárs építészeti, városépítészeti példák 

 

Hallgatói kiselőadások 

 

12. hét Tavaszi szünet 

13. hét  

14. hét Kortárs építészeti, városépítészeti példák 

 

Hallgatói kiselőadások 

 

15. hét  

 

 

Pécs, 2014. február 10. 

 

 

dr. Gyergyák János  

egyetemi adjunktus 


