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TANTÁRGY ADATLAP 
és tantárgykövetelmények 

Cím: Ökológia az építészetben alapismeretek 
Tárgykód: PMRESNE073 
Heti óraszám1[1]: 1/1/0 
Kreditpont: 3 
Szak(ok)/ típus2[2]: Építészmérnök BSC; Építész osztatlan MSC 
Tagozat3[3]: nappali 
Követelmény4[4]: félévközi jegy 
Meghirdetés féléve5[5]: 2014. őszi félév 
Nyelve: magyar 
Előzetes követelmény(ek): az érvényes tanterv szerint 
Oktató tanszék(ek)6[6]: Épületszerkezettan Tanszék 

Oktató(k): dr. Kistelegdi István, Váradi-Varga Orsolya 
Tárgyfelelős: dr. Kistelegdi István egyetemi docens 
Célkitűzése: 
A tárgy célja a hallgatók megismertetése az ökologikus szemléletmóddal. A tárgy 
átfogó képet kíván nyújtani a napjainkban fontos ökologikus kérdésekben.  

Rövid leírás:  
A félév során a hallgatók képet kapnak a különböző ökologikus szemléletmódú 
építési módokról, melyek tervezési eszközei példákon keresztül kerülnek 
ismertetésre. 
Oktatási módszer: 
A tananyag elsajátítása elméleti és gyakorlati órákon történik. 
Követelmények a szorgalmi időszakban: 
 
A foglalkozásokon való részvétel: 
Az órákon a részvétel kötelező, a TVSZ-ben leírtaknak megfelelőn. 
 
Az aláírás megszerzésének feltétele: 

- zárthelyi dolgozat minimum pontszám elérése (min. 15 pont) 
- az órákon való TVSZ-ben meghatározott számú részvétel 

 
Zárthelyi dolgozat 

A zárthelyi dolgozat kérdései az előadásokon elhangzott tananyagból kerülnek 
összeállításra. 
 

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

A feladat jellege a feladat témája pontszám 

zárthelyi Előadások anyaga 30 pont 
 megszerezhető maximum 30 pont 

 megszerzendő minimum 15 pont 

 A félév során megszerezhető 
maximális pontszám 

20 pont 

 A félévközi munka elismeréséhez 

szükséges minimális pontszám 

15 pont 

A félévközi jegy (f) számítása a félévben megszerzett pontok alapján: 
ponthatár érdemjegy 
27-30 pont jeles (5) 

23-26 pont jó (4) 

19-22 pont közepes (3) 

15-18 pont elégséges (2) 

 
Zárthelyi dolgozat időpont: 
 
Zárthelyi dolgozat időpontja:                2014. december 5. 11:15 
 
Pótlási lehetőségek: 
A zárthelyik javítására a vizsgaidőszakban két alkalommal lesz lehetőség.  
Konzultációs lehetőségek 
Egyéni konzultációra az órákon, illetve a tantárgyfelelős heti fogadó óráján van 
lehetőség. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


