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Célkitűzés: 

 

Az egyetemes modern építészettörténet hazai része. Építészeti irányzatok, alkotók és 

elméletek, illetve a kapcsolódó művészetek megismertetése, épületek művészeti 

elemzési technikáinak elsajátítása. 

Rövid leírás 

 

Épületelméleti szemelvények a magyar modernizmus építészettörténetéből. Kortárs 

építészet. 

Követelmények a szorgalmi időszakban: 

 

Foglalkozásokon való részvétel 

Órarendben rögzített időpontokban, max. hiányzás TVSZ. szerint. 

 

A félévben elvégezendő feladatok: 

Az előadások során a hallottak alapján vitaébresztő kommunikáció zajlik.  

Félévközi számonkérések: 

Az előadások tematikáját követve a hallgatók a félév során a tanagyagot elsajátítják, 

a kiadott előadásjegyzet és a szakirodalom alapján. Számonkérés a vizsgaidőszakban 

történik.  

 

A szemeszterben megszerezhető pontszámok részletezése: 

Vizsga:      50 pont (min. 28 pont) 

A félév során megszerezhető összpontszám: 50 pont 

 

Érdemjegy - pontrendszer 

43 - 50   5 (jeles) 

39 - 42   4 (jó) 

33 - 38   3 (közepes) 

29 - 32   2 (elégséges) 

0   - 28   1 (elégtelen) 

 

 

Féléves feladat 

 

Beadandó munkarészek: 

 

 

 

 

 

 



Követelmények a vizsgaidőszakban: 

 

Vizsga felvétele az ETR-ben. 

A hallgatók az elméleti törzsanyagról számolnak be a vizsgaidőszakban; Ma osztatlan: 

szóbeli vizsga keretében. a szóbeli vizsga tételsor alapján történik.  (Tétel húzás, 

felkészülés és felelet formájában)  

Msc Írásbeli vizsga keretében. Az írásbeli vizsga két részből áll: képfelismerős 

beugróból, és vizsga feladatsorból.  

Pótlási lehetőségek:     

 Pótlási lehetőségek a TVSZ szerint, A vizsgaidőszakban kiírt vizsgáknál. 

Konzultációs lehetőségek: 

 

Órarendben rögzített időpontokban, kijelölt külön konzultációs időpontban, ill. egyéni 

bejelentkezés alapján. 

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 

 

- Vámossy Ferenc: Az építészet története – A modern Mozgalom és a 

későmodern (Nemzeti Tankönyvkiadó) 

- Dr. Kubinszky Mihály: Modern építészeti lexikon (Műszaki Könyvkiadó) 

- Pannon Enciklopédia: A magyar Építészet története (Urbis) 

- Bonta János: Modern építészet 1911-2000 (Terc Kiadó) 

- Bonta János: A magyar építészet egy kortárs szemével 1945-1960 (Terc Kiadó) 

- Winkler Barnabás: Posztumusz Ybl Miklós-díj  

- Pamer Nóra: Magyar Építészet a két világháború között (Terc) 

- Csengel-Plank-Hajdú-Ritoók: Fény és forma (Vince Kiadó) 

- -Magyar építészet 1945-70 (Corvina Kiadó) 

- -Vlamint az építészek életművét bemutató albumokból.  

- Kiadott előadás jegyzetek (Veres g. 1-6) 

  



 

Tárgykurzusok: 

Előadás 

Oktatók Nap/idő Hely Megjegyzés 

dr. habil Veres Gábor 

 

Csütörtök 

13:00-14:30 

A-302 minden héten 

 

Részletes tantárgyprogram: 

 Előadások heti bontásban 

1. hét Féléves tematika ismertetése Nappali képzés 

2. hét Féléves tematika ismertetése levelező képzés 

3. hét - 

4. hét 
Előadás: Premodern építészet (Nappali képzés- levelező képzés) 

 

5. hét - 

6. hét 
Előadás: 1930-as, ’40-es évek lakóépületei (Nappali képzés- levelező képzés) 

 

7. hét Modern lakótere elemzése – műhelybeszélgetés (Nappali képzés) 

8. hét 
Előadás: 1930-as, ’40-es évek középületei,  (Nappali képzés- levelező képzés) 

 

9. hét Őszi szünet 

10. hét 
Előadás: 1950-es, ’60-as évek építészete (Nappali képzés- levelező képzés) 

 

11. hét Pécsi Bauhaus Túra (Nappali képzés) 

12. hét 
Előadás: 1970-es, ’80-as évek építészete (Nappali képzés- levelező képzés) 

 

13. hét Egyéni felkészülés a vizsgára 

14. hét 
Előadás: Kortárs magyar építészet (Nappali képzés- levelező képzés) 

 

15. hét Kortárs építészeti irányok-műhelybeszélgetés (Nappali képzés) 

 


