
 TANTÁRGY ADATLAP 

és tantárgyi követelmények 

Cím: A történeti települések integrált örökségének fejlesztése 

Tárgykód: EPM416ML 

Heti óraszám1: 0 ea,2 gy, 0 lab 

Kreditpont: 3 

Szak(ok)/ típus2: Településmérnöki MSc/ K - kötelező 

Tagozat3: L - Levelező 

Követelmény4: f - félévközi jegy 

Meghirdetés féléve5: os - őszi 

Nyelve: Magyar 

Előzetes követelmény(ek): nincs 

Oktató tanszék(ek)6: Építészeti és Várostervezési Tanszék (100%)  

Tárgyfelelős/Előadó: Dr. Szabó Éva DLA egyetemi docens 

Gyakorlatvezető: Dr. Szabó Éva DLA egyetemi docens 

 

Célkitűzése: A hallgatókkal közösen áttekintjük a történeti települések integrált 

örökségének fejlesztési lehetőségeit, jogszabályi környezetét – elősegítendő a 

településfejlesztés, településtervezés folyamatát. 

 

Rövid leírás: 

Az örökségvédelem történetének áttekintése, elveinek, új lehetőségeinek megismerése és 

működtetése. Az országos védelmi kategóriák rendszere, helyi védelem, országos védelem, 

világörökség.  

Az integrált örökségvédelem törvényi, intézményi, igazgatási háttere és eszközrendszere. 

Rehabilitáció, rekonstrukció, revitalizáció. Városi karták ajánlásai a városrehabilitációs 

tervezéshez: magyarországi és külföldi példák bemutatása. Típusok ismertetése.  

Értékleltár fogalma, tartalma, készítése. A helyi értékvédelem lehetőségei a szabályozási 

tervek szemszögéből. A helyi értékvédelem és annak települési közösségben való 

tudatosítása.   

Finanszírozás, akcióterv, a megvalósulás folyamata. Ingatlanfejlesztés és örökségvédelem. 

Az értékvédelem lehetőségei a településfejlesztés tükrében. 

 

Oktatási módszer: Szakmai kirándulás, szakirodalom feldolgozás, jogszabályok 

alkalmazása, csoportmunka, egyéni feladatok készítése. 

 

Követelmények a szorgalmi időszakban (az aláírás megszerzésének feltételei): 

A gyakorlatokon való, TVSZ előírása (45.§ (2)) szerinti aktív részvétel. 

A csoportos és egyéni feladatok elkészítése, bemutatása a megadott határidőre. 

 

Javítási (pótlási) lehetőségek: A gyakorlatokról való hiányzás külön egyeztetett módon 

pótolható.  

 

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



A kurzus teljesítésének feltételei: 

A kurzus sikeres, ha a zárthelyi és a beadott feladatok össz teljesítménye legalább 50%. Az 

össz százalékos eredményétől függően az alábbi átváltás szerinti érdemjegyet kapják. 

 

(0-49): 0, nem teljesítette , (50-59): 2, (60-69): 3, (70-84): 4, (85-100): 5 

 

Kötelező irodalom: 

 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről  

 68/2018. Korm.rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 

 A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV.törvény (a továbbiakban: Tvtv.) 

 A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. Korm.rendelet (a TvT. végrehajtási rendelete - továbbiakban: EljR.)  

 Mezős Tamás: Műemlékvédelem - egyetemi jegyzet, BME, Építészettörténeti és Műemléki 

Tanszék 2001 

 

Ajánlott irodalom: 

 dr. Tóth Zoltán: Településtervezés I. - Értékvédelem a településtervezésben c. fejezet PTE, Pécs 

2003 

 Egyéb, órán kiadott szakirodalom, cikkek, tanulmányok 

 

 

Féléves beosztás, tantárgyi program a 2018/2019. tanév 1. (őszi) félévében: 

 

Oktatási hét Gyakorlat 

2. Örökségvédelmi séta Pécs történeti belvárosában. Csoportos feladat 

kiadása (Pécs kijelölt épületeinek műemléki vizsgálata) 

4. Csoportos feladat készítése, konzultáció 

6. Alapfogalmak, védelmi kategóriák: helyi védelem, országos védelem, 

világörökség. Egyéni feladat kiadása (Adott település műemléki 

értékeinek vizsgálata, fejlesztési javaslat készítése) 

8. Csoportos feladat bemutatása, kiértékelése 

10. Az örökségvédelem története, szabályozása, az értékvédelem 

lehetőségei, finanszírozása. Konzultáció 

12. Egyéni feladatok bemutatása, kiértékelése 

14. Zárthelyi feladat, pótlás 

(A program a félév során változhat, a változásról előzetesen tájékoztatjuk a hallgatókat.) 
 

 

2018. 09 . 06. 

 

 

 

Dr. Szabó Éva 

tantárgyfelelős   

 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0100064.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800068.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600074.TV
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200314.kor

