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Tantárgy neve: TÁJÉPÍTÉSZETI HELYZETGYAKORLATOK 

Tantárgy kódja: SZB043MLEM 

Jellege: Szabadon választható 

Kreditek száma: 3 

A heti órák elosztása: 0/2/0 

Értékelés: félévközi jegy (f) 

Előfeltételek: - 

 

Tantárgy felelős: Dr. Heidecker Adél, adjunktus 
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Tárgyleírás 
A félév során a kert- és szabadtérépítészeti objektumok (közkertek, parkok, közterek, szabadtéri létesítmények) 

tervezéséhez szükséges általános térkompozíciós szempontokat, esztétikai követelményeket, ill. az egyes 

kertalkotó elemek kialakításának építészeti-műszaki-ökológiai szempontjait, valamint az építéshez felhasznált 

különböző tervek tartalmi követelményeit ismerik meg a hallgatók. A gyakorlatokon kisebb részfeladatokat 

oldanak meg egyéni munkával. 

Oktatás célja 

A tantárgy célja a zöld környezet tervezésének alapvető szempontjainak ismertetése, építészeti vonatkozásait is 

figyelembe véve. 
 

Tantárgy tartalma 

A tantárgy célja a hallgatókkal megismertetni a városi környezeti tervezés alapjait és a városi környezetben 

használatos szemléletformálási eszközöket, az ehhez fűződő építészeti munkát. Felsorolásra kerülnek a városi 

környezet elemei, ezek vizsgálati és bemutatási lehetőségei, tervezési szempontjai. Az építész és a tájépítész 

kapcsolata a közösségi területeken, a sűrűn lakott településeken. 

 

Számonkérési és értékelési rendszere 

 
A tantárgy felvételével, követelményrendszerével, teljesítésével, a hallgató szorgalmi-, vizsga- és záróvizsga 

időszak kötelező teendőivel kapcsolatban minden esetben a Pécsi Tudományegyetem érvényben lévő Szervezeti és 

Működési Szabályzatának 5. számú melléklete, a Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 

(TVSZ) az irányadó. 

 

A félév sikeres befejezésének feltétele az aktív órai jelenlét, a feladatok határidőre való elkészítése, bemutatása, 

az alaki és formai követelmények betartása. 

 

A tantárgy félévközi jeggyel zárul. A félév zárása a 15. héten történik. A gyakorlati foglalkozásokon való igazolt 

jelenlét a tematikában rögzített aktuális munkarész bemutatásával történik! A gyakorlatvezető jelenléti ívet/ 
konzultációs lapot vezet, megjelent, valamint nem jelent meg/ nem készült bejegyzéssel. Nem megfelelő órai 

munkavégzés vagy felkészületlenség nem egyenlő a jelenléttel, és hatással van a félév értékelésére is. A leadott 

munkarészek és az elégséges számú jelenlét nem egyenlő a félév sikeres teljesítésével, a műszakilag és 

esztétikailag mérhető építészeti és szakmai tartalom alapján születik az érdemjegy. 
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A SZEMESZTERBEN MEGSZEREZHETŐ PONTSZÁMOK RÉSZLETEZÉSE: 

- „vázlatterv”     20  pont 

- „szabadtérépítészeti feladat”    80  pont 

 

 

EGYES MUNKARÉSZEK MINIMÁLIS PONTSZÁMA: 

- „vázlatterv”     11  pont 

- „szabadtérépítészeti feladat”    44  pont 

 

 

ÉRDEMJEGY- PONTRENDSZER: 

- 89 p – 100 p   5 (jeles) 

- 77 p – 88 p   4 (jó) 

- 66 p – 76 p   3 (közepes) 

- 55 p – 65 p   2 (elégséges) 

- 0 p  – 54 p   1 (elégtelen) 

 

Az aláírás megszerzésének a feltétele, hogy minden feladatrész elfogadásra kerüljön. Az 1. beadáson valamilyen 

okból be nem mutatott/adott munka a hiányzás igazolása mellett az 1. beadást követő első órarendi alkalommal 

pótlandó! A nem elfogadott prezentáció(k) a vizsgaidőszak első két hetében egy alkalommal a tantárgyfelelős által 

kihirdetett helyen és időpontban javíthatók a TVSZ szerint. 

15. hét – aláírás megszerzése:  -akinek hiányzása eléri a 30 %-ot (bármely okból, igazoltan vagy a 

 nélkül), nem teljesítette a félévet, pótlásra javításra nem jogosult 

 

– félévközi jegy (1,2,3,4,5) -ha a jegy 1, a tantárgy nem teljesült, a tantárgyat egy  

 következő szemeszterben újra fel kell venni.  

 

 

Kötelező irodalom 

 
Órai jegyzetek, segédletek, kiosztott mintapéldák 

 

- Ormos Imre: A kerttervezés története és gyakorlata BP. 1967 

- Dr. Jámbor Imre: A harmónikus kert BP. 1992 

- Perényi Imre: Város Ember Környezet, BP. Műszaki Könyvkiadó 1976 

- 2010 Tájodüsszeia, katalógus a magyar tájépítészet szakma 2000-2010 közötti legfontosabb alkotásaiból 

- Európai Tájépítészet – válogatott projektek, TERC 

- Külföldi folyóiratok: Die Gartenkunst (német), Journal of Garden History (angol), A 10 (EU), The Plan (olasz), 

El Croquis (spanyol), Domus (olasz), The Architectural Review (angol), DBZ (német) 

 

Oktatási módszer 

 
A tantárgy folyamatos kommunikáción alapszik az oktatók és a hallgatók között.  

Módszer: 

1. folyamatos konzultáció órarendi időben a részletes tantárgyi programban meghirdetett tanmenet szerint 

2. önálló munka órarendi időben a részletes tantárgyi programban meghirdetett féléves tanmenet szerint 

3. önálló otthoni munka  

4. önálló kutatás, adatgyűjtés, elemzés 

5. önálló konzultáció a tárgy oktatóitól független szakemberek bevonásával  
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Program heti bontásban 

 
3.Hét Szombat 13.15-14.45 

vázlatterv Gyakorlat 

Metodika - 

Február 23. Tervezési feladat ismeretése, értelmezése, órai munka 

 
5.Hét Szombat 13.15-14.45 

vázlatterv Gyakorlat 

Metodika konzultáció és önálló munka 

Március 9. Vázlatterv benyújtása, esetleges pótlandó, javítandó munkarészek konzultációja 

 
7.Hét Szombat 13.15-14.45 

tervezési 

feladat 
Gyakorlat 

Metodika konzultáció és önálló munka 

Március 23. A kert- és szabadtérépítészeti térkompozíció 
Konzultáció léptékhelyes modell és vázlatterv alapján  

 
9.Hét Szombat 13.15-14.45 

tervezési 

feladat 
Gyakorlat 

Metodika konzultáció és önálló munka 

Április 6. A kertépítészeti növényalkalmazás, a kert berendezése felszerelése 

Konzultáció léptékhelyes modell és vázlatterv alapján 

 
13.Hét Szombat 13.15-14.45 

tervezési 

feladat 
Gyakorlat 

Metodika konzultáció és önálló munka 
Május 4. Tervezési feladat leadása 

leadás csak személyes megjelenéssel lehetséges. 

A hiányosnak, nem megfelelő minőségűnek ítélt munkákat a gyakorlatvezető továbbdolgozásra, javításra 

visszaadhatja, de a végaláírást meg kell szerezni, a végaláíráshoz minden tervlapot közel kész állapotban be kell 

mutatni! 

 

 

 

 
Ezen tantárgyi program részleteiben (dátum/helyszín/pontosítások) történő változtatás jogát fenntartjuk, melyről 

a hallgatókat minden esetben tájékoztatjuk. A félév folyamán felmerülő kérdésekkel, problémákkal a 

tantárgyfelelőst lehet keresni. 

 

  

Pécs, 2019.02.04. 

 

Dr. Heidecker Adél  tantárgyfelelős 
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