
Tantárgy megnevezése: ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET ALAPJAI 1 

Tantárgy követelmény modulja: Gazdasági és humán ismeretek 

Tantárgy kódja: SZM002MLTM-EA 

Kontaktórák száma: Elmélet: 2 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 településmérnöki szakma gyakorlásához (településtervezés, terület és településfejlesztés, 

szabályozási tervek készítése, arculati tervezés, műemlékvédelem, stb.) szükséges alapvető 

építészettörténeti háttérismeret elsajátítása, az egyes történeti korszakok jellemzőinek, 

stílusjegyeinek és kiemelt emlékeinek megismerése. Az építészettörténet alapjai tárgy 

alapvetően kapcsolódik a „Településtervezés alapjai” c. tárgyon belül a „Települések története” 

tárgyalásához, oktatása azzal párhuzamosan történik. 

Tantárgyi rövid program:  

Az Építészettörténet alapjai 1 tantárgy keretében az építészettörténet alábbi korszakai és a 

korszakok kiemelt emlékei, illetve a fejlődés legfontosabb lépései kerülnek bemutatásra: 

- Őskor építészete 

- Ókor építészete (Elő-Ázsia, Egyiptom, Görög, Római) 

- Korai középkor és Bizánc építészete 

- Iszlám építészet 

- Preromán, Karoling és Ottó kor-i építészet 

A tananyag tartalma részletesen:  

Előadások / gyakorlatok heti bontásban: 

2. hét  

A félév programjának megbeszélése.  

Féléves feladat ismertetése: Ábragyűjtemény készítése. 

1. Előadás: Őskor építészete. A kezdetek, az őskor építészete  

2. Előadás: Ókor I. Elő-Ázsia építészete. Az ókori Elő-Ázsia építészetének története (Sumér; 

Akkád; Óbabilon; Kasszita, Hettita; Asszír; Újbabilon; Perzsa) 

4. hét  

3. Előadás: Ókor II. Az ókori Egyiptom építészete. Predinasztikus és protodinasztikus kor; 

Óbirodalom; Középbirodalom; Újbirodalom, kései kor és a görög-római kor építészete) 

4. Előadás: Ókor III. Prehellén kultúra és a görög ókor építészete. Prehellén kultúra: Kréta 

és Mykéné építészete; A görög ókor jellemzői: a görög polisz, a görög világkép, a görög 

templom és típusai, oszloprendek, települések és temenoszok, Athén és az Akropolisz, a görög 

színház; a hellenisztikus kor építészete. 

6. hét  

5. Előadás: Ókor IV. Róma és a Római Birodalom építészete. Az etruszkok és Róma 

kezdetei; A római köztársaság és a császárság kora; Róma templomai - a görög és a római 

templom összevetése, a görög és a római építészet összevetése, a római város, a római lakóház, 

a római fórum; Pompei építészete; a római castrum; Róma építészete; a „görbevonalú 

építészet”; a római provinciák építészete. 

8. hét  

6. Előadás: A korai középkor és Bizánc építészete 1. Kora keresztény építészet; a kora 

keresztény bazilika; építészet Nagy Constantinus idején; az epigon császárok korának 

építészete; Nagy Theodosius császárságának építészete; a nyugatrómai császárság (római 

pápák és nyugatrómai császárok); a keleti gót királyság építészete, a keletrómai császárság és 

Bizánc korai építészete (Egyiptom, Szíria, Hellasz); Konstantinápoly fénykora Justinianus 

idején; Bizánc hatása a ravennai exarchátusban; Bizánc a képrombolás korában. 

10. hét  

7. Előadás: A korai középkor és Bizánc építészete 2. A Kaukázus-vidék építészete (Arménia, 

Grúzia); A Balkán félsziget országainak középkori építészete (Bulgária); Középbizánci kor 



építészete (Hellasz); A Közép-Bizánc-i építészet hatásterületei. 

12. hét  

8. Előadás: Iszlám építészet. Az iszlám építészet kezdetei Mohamed majd az első 4 kalifa 

idején; A damaszkuszi kalifátus - az Omajjad-dinasztia építészete; A bagdadi és szamarrai  
kalifátus,  az Abbaszida-dinasztia építészete; 4. A kairói helytartóság, majd kalifátus építészete; 

A córdobai emirátus, majd kalifátus építészete; Az Almoravidák és az Almohádok hispániai 

építészete a XI.-XII. sz.-ban; A granadai emirátus építészete; Iszlám építészet a török és 

mongol hódítások időszakában (szeldzsuk-török, szamarkandi mongol és oszmán-török 

építészet) 

14. hét  

9. Előadás: Preromán, Karoling és Ottó kor-i építészet. A népvándorlás kori népek hatása a 

romanika kialakulására; Preromán építészet a VI.-VIII. században; Karoling és az Ottó-kori 

építészet; A szász korszak építészete 

A féléves feladat beadása 

Vizsga megbeszélése vagy elővizsga lehetősége 

A félév során elsajátítandó szakmai kompetenciák:  

Építészettörténeti alapismeretek az őskor, az ókor és a korai középkor időszakában 

A tananyag feldolgozásához szükséges irodalom:  

Kötelező irodalom:  

- Órai jegyzet 

- Tóth Zoltán. Az Európai városépítés története. Egyetemi jegyzet. PTE PMMIK, Pécs. 2012. 

 Ajánlott irodalom  

- 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):  

Ábragyűjtemény készítése - a „Településtervezés alapjai” c. tárgyon belül a 

„Településtörténet” szekcióval közös feladat: 

Történeti korszakonként ábragyűjtemény minden korszakra három jellegzetes település (vagy 

településközpont) és három kiemelkedő épület bemutatása: 

- Alaprajz / helyszínrajz 

- Fényképek, rajzok vagy ábrák 

- Főbb jellemzők felsorolása vázlatpontokban 

- Saját meglátás 

Az ismeretek értékelése, minősítése:  

Aláírás megszerzése (vizsgajog):  

- Az előadásokon való aktív részvétel a TVSZ 

alapján (min. 70%);  

- Féléves feladat beadása 

- Vizsga: épületek felismerése és elméleti 

kérdések kifejtése 

Órai jelenlét: 20 pont 

Féléves feladat: 30 pont 

Vizsga 40 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) 

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


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: PTE-MIK általános 

érvényes szabályok szerint 

 


