
Tantárgy megnevezése: TELEPÜLÉSTÖRTÉNET 

Tantárgy követelmény modulja: Gazdasági és humán ismeretek 

Tantárgy kódja: PMTURLM268S 

Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 0 Szemeszter 1 

Számonkérés módja: Vizsga 

A tantárgy kreditértéke: 2 

A tantárgy előtanulmányi rendje:  

PTE PMMK tantárgyfelelős: Dr. Tiderenczl Gábor  

A tantárgy képzési célja:  

A települések tervezett és organikus kialakulásának, fejlődésének a városépítés egyes történeti 

periódusainak megismerése. A történeti tapasztalatok a mai településtervezésben. A jelenlegi 

urbanizációs folyamatok történeti hátterének megismerése és az egyetemes és a magyar 

városépítés egyes korszakainak legfontosabb eredményeinek bemutatása.  

Tantárgyi rövid program:  

- A települések, illetve városok építésének története, a településtörténet szempontjából 

meghatározó történelmi háttérrel és építészettörténeti vonatkozásokkal a kezdetektől 

napjainkig.  

- Az egyes történelmi korszakokhoz tartozó jellegzetes településformák és a társadalmi-

gazdasági, valamint kulturális tényezők közötti összefüggések bemutatása.  

- Az európai és a magyar településtörténet jellegzetes értékei, a történeti fejlődés sajátosságai, 

ezek megjelenése a mai települési struktúrákban, a települési hagyományok megőrzésének 

jelentősége.  

- Az ipari forradalmak után kibontakozó nemzetközi urbanizációs folyamatok. 

A tananyag tartalma részletesen:  

Előadások / gyakorlatok heti bontásban: 

3. hét  

Feladatkiosztás, a félév programjának megbeszélése.  

Féléves feladat ismertetése: Választott település építési történetének elemzése, építészeti 

értékei, a történeti fejlődés sajátosságai a településstruktúrában, települési hagyományok és a 

történeti fejlődés hatásai a településfejlesztésben. 

1. Előadás: 1. A kezdetek, a kőkor építészete és települései. 2. Az ókori Elő-Ázsia 

településeinek és építészetének története. 3. Az ókori Egyiptom építészete és településtörténete.  

2. Előadás: A prehellén kultúra és a görög ókor építészete és településtörténete. 

5. hét  

3. Előadás: Az ókori Róma építészete és a rómaiak birodalmi városai 

4. Előadás: A korai középkor és Bizánc építészete és városai, az iszlám medina. 

7. hét  

5. Előadás: Az érett középkor I.: építészet és városok a romanika idején 

6. Előadás Az érett középkor II.: építészet és városok a gótika idején 

10. hét  

7. Előadás: A reneszánsz kor építészete és városai  

8. Előadás: A barokk kor építészete és városai  

14. hét  

9. Előadás: Az ipari forradalom korszakának városai. A XIX. század második felének 

városépítése.  

10. Előadás: A szecesszió hatása a városokra. A modernizmus kialakulása a XX. század 

elején. A XX. századi diktatúrák városépítése. 

A féléves feladat beadása 

A félév során elsajátítandó szakmai kompetenciák:  

Települések építésének történeti ismeretei 

A tananyag feldolgozásához szükséges irodalom:  

Kötelező irodalom:  
- Órai jegyzet 



- Tóth Zoltán. Az Európai városépítés története. Egyetemi jegyzet. PTE PMMIK, Pécs. 2012. 
- Meggyesi Tamás: A 20. század urbanisztikájának útvesztői. TERC Kiadó Budapest, 2005. 

- Louis Mumford: A város a történelemben. Gondolat Kiadó Budapest, 1985. 

 Ajánlott irodalom  
- Leonardo Benevolo: A város Európa történetében. Atlantisz, Budapest, 1994. 

- Wolf Schneider: Városok Urtól Utópiáig. Gondolat, 1973. 

- Meggyesi Tamás: Magyarország lakókörnyezeti kultúrája 

- Szentkirályi Zoltán. Az építészet világtörténete I.-II. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 

Budapest, 1980. 

- Rabb Péter. Építészettörténet előadási anyagai (BMGE honlap) 

- Az építészet története – tankönyv sorozat (Őskor – Ókor – Középkor –Újkor). Tankönyvkiadó, 

Budapest. Szerzők: Istvánfy Gyula; Hajnóczi J. Gyula; Zádor Mihály; Tompos Erzsébet; Sódor 

Alajos; B. Szűcs Margit; Szentkirályi Zoltán. 

- Guzsik Tamás: A középkori építészet története. Jegyzet. Bp., 2001. 

(www.eptort.bme.hu/jegyzet) 

- Winkler Gábor. Építészettörténet. Értékünk az ember – Humánerőforrás-fejlesztési Operatív 

Program, 2006. 

- Henri Stierlin. Encyclopedia of World Architecture. Evergreen, 1977 

A tananyag feldolgozásához szükséges eszközök:  

Számítógép internet kapcsolattal, nyomtató, scanner, tankönyv, jegyzet. 

Házi feladatok (beadandó feladatok):  

Ábrajegyzék készítése: az előadásokhoz kapcsolódóan megadott szempontok szerint 

Tanulmány készítése: Választott település építési történetének elemzése, építészeti értékei, 

a történeti fejlődés sajátosságai a településstruktúrában, települési hagyományok és a 

történeti fejlődés hatásai a településfejlesztésben. 

Az ismeretek értékelése, minősítése:  

Aláírás megszerzése (vizsgajog):  

- Az előadásokon való aktív részvétel a TVSZ 

alapján (70%);  

- Féléves feladat beadása és prezentálása. 

Órai jelenlét: 20 pont 

Féléves feladat: 30 pont 

Vizsga 50 pont 

Össz. 100 pont 

Minősítés 

 0- 49 = elégtelen (1) 

 50- 62 = elégséges (2) 

 63- 75 = közepes (3) 

 76- 88 = jó (4) 

 89-100 = jeles (5) 

Konzultációs lehetőségek a tananyag feldolgozáshoz:  

Órai programba illesztve 

Egyéb:   

Pótlási lehetőség: Vizsgaidőszakban egyéni megbeszélés szerint 

Igazolás  módja  a foglalkozásokról és a vizsgáról való távollét esetén: Pollack általános 

érvényes szabályok szerint 

 

http://www.eptort.bme.hu/jegyzet

