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ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET IV. 
LEVELEZŐ 

2022/23. 
2. FÉLÉV 

 

ALAPADATOK 

TANTÁRGY NEVE Építészettörténet IV. 
History of  
Architecture IV. 

TANTÁRGY KÓDJA(I) SGYMESZETT4 / YAXÉPT4BNF 

SZERVEZETI EGYSÉG Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Építészmérnöki Intézet 

SZAK, TAGOZAT építészmérnök BSc levelező 

TANTÁRGYFELELŐS  
OKTATÓ  
(Tárgyat irányító 
oktató) 

Prof. Dr. Klein Rudolf, 
egyetemi tanár,  
MTA-Doktora 

klein.rudolf@ybl.uni-obuda.hu 
online oktatás esetén 
Zoomon, 
e-mailen egyeztetve. 

OKTATÓK, ELŐADÓK 

Dr. Sugár Viktória PhD,  
egyetemi docens 

sugar.viktoria@ybl.uni-obuda.hu 
online oktatás esetén 
Zoomon, 
e-mailen egyeztetve. 

Rozmann Viktor, 
egyetemi tanársegéd 

rozmann.viktor@ ybl.uni-obuda.hu 
online oktatás esetén 
Zoomon,  
e-mailen egyeztetve. 

ELŐKÖVETELMÉNY Építészettörténet III., Épületszerkezetek III., Épülettervezés III. 

ELŐADÁSOK SZÁMA 
(HETENTE) 

2 óra 

TANTERMI GYAKORLAT/ 
LABORGYAKORLAT 
(HETENTE) 

1 óra 

TEREP- ÉS TANÜZEMI 
GYAKORLAT (HETENTE) 

0 óra 

SZÁMONKÉRÉS MÓDJA 
Félévközi feladat és vizsga 
Aktív részvétel az online (zoom) előadások során 

MEGSZEREZHETŐ 
KREDITPONTOK 

3 kredit 

TANTÁRGY 
FEALADATA, RÖVID 
LEÍRÁSA 

A tantárgy célja, hogy áttekintő tudást adjon az építészettörténet összefüggéseiről. Az 
építészettörténet tárgyköre, részterületei és alapfogalmai. Az európai történelem főbb 
korszakainak és kultúráinak vázlatos áttekintése, a főbb stílusjegyek ismertetése. Bevezetés 
a műemlékvédelem feladataiba és fogalomrendszerébe. Ízelítő az építészetelmélet és a 
művészetszociológia tárgyköreiből. A hely, az anyaghasználat és a szerkezet összefüggései a 
történeti építészetben. Az építészeti hatáskeltés eszközei. Megismerkedés a kar 
könyvtárával, annak használatával, az irodalmi hivatkozás alapeseteinek módjával. 
Tanulmányi kirándulás. 

AJÁNLOTT 
SZAKIRODALOM 

Általános: Szentkirályi Zoltán – Détshy Mihály: Az építészet rövid története. Terc Kiadó, 
Budapest, 2013. 
Wilfried Koch: Építészeti stílusok. Az európai építőművészet az ókortól napjainkig. Helikon 
Kiadó, Budapest, 2005. 
Kenneth Frampton: A modern építészet kritikai története 2. bővített kiadás, Terc, 2009 
Épülettípusakra vonatkozó: Entwurf und Planung 1-50, Callvey Verlag, München, 1960-2000 
Baumeister Querschnitte, Callvey Verlag, München, 1960-2000 

SZÜKSÉGES TECHNIKAI 
ESZKÖZÖK 

A vizsgák alkalmával mobiltelefon és egyéb segédeszköz használata tilos! 
Online oktatás esetén: 
Kapcsolattartás: Neptun rendszerben, E-learningen és e-mailen. 
Tananyagok: E-learning rendszerben megtalálhatóak szerint 
Órák megtartása:  E-learning rendszerben jelzett linkeken, Zoom rendszerben 
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A FÉLÉV ÜTEMEZÉSE 

HÉT 

ELŐADÁS GYAKORLAT 

DÁTUM ELŐADÁS TÉMÁJA 
ELŐADÁS 
FORMÁJA 

ELŐADÓ DÁTUM 
GYAKORLAT 

FORMÁJA 
GYAKORLAT 
PROGRAMJA 

Levelező 
1. 

03.04. 
szombat 

* 
ONLINE 

Múzeumok I. (Eredetileg 
múzeumnak tervezett, 
illetve azzá alakított 
épületek architektúrája, 
kultúrtörténeti szerepe) 

ONLINE 
FORMÁBAN, 
Zoomon 

Klein 

03.03. 
péntek 

* 
SZEMÉLYES 

konzultáció, 
online 
oktatás 
esetén 
Zoomon 

Féléves 
feladat 
ismertetése 

Levelező 
2. 

03.18. 
szombat 

* 
ONLINE 

Nem hagyományos 
múzeumok, múzeum-
kertek 

ONLINE 
FORMÁBAN, 
Zoomon 

Klein 

03.17. 
péntek 

* 
SZEMÉLYES 

konzultáció, 
online 
oktatás 
esetén 
Zoomon 

1. rész 
beadása 

Levelező 
3. 

04.01. 
szombat 

* 
ONLINE 

Színházak építészete 
ONLINE 
FORMÁBAN, 
Zoomon 

Klein 

03.31. 
péntek 

* 
SZEMÉLYES 

konzultáció, 
online 
oktatás 
esetén 
Zoomon 

2. rész 
beadása 

Levelező 
4. 

04.15. 
szombat 

* 
ONLINE 

Hangversenytermek 
építészete 

ONLINE 
FORMÁBAN, 
Zoomon 

Klein 

04.14. 
péntek 

* 
SZEMÉLYES 

konzultáció, 
online 
oktatás 
esetén 
Zoomon 

3. rész 
beadása 

Levelező 
5. 

04.22. 
szombat 

* 
ONLINE 

Modern templomok és 
temetők 

ONLINE 
FORMÁBAN, 
Zoomon 

Klein 

04.21. 
péntek 

* 
SZEMÉLYES 

konzultáció, 
online 
oktatás 
esetén 
Zoomon 

ELŐVIZSGA 

Levelező 
6. 

05.06. 
szombat 

* 
ONLINE 

Lakóházak,  
Oktatási-kutatási épületek 

ONLINE 
FORMÁBAN, 
Zoomon 

Klein 

05.05. 
péntek 

* 
SZEMÉLYES 

konzultáció, 
online 
oktatás 
esetén 
Zoomon 

BEADÁS  
Teljes 
feladat 
1-2-3-4-5. 
részek 
beadása 
összefűzve 

Levelező 
7. 

05.20. 
szombat 

* 
ONLINE 

Közlekedés épületei, 
 A vendéglátás épületei 

ONLINE 
FORMÁBAN, 
Zoomon 

Klein 

05.19. 
péntek 

* 
SZEMÉLYES 

konzultáció, 
online 
oktatás 
esetén 
Zoomon 

 
FÉLÉVES 
FELADAT 
PÓTBEADÁS 
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A FÉLÉV TELJESÍTÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI 

ÉVKÖZI FELADATOK ÉS SZÁMONKÉRÉS 

KÖVETELMÉNY LEÍRÁS 
ÉRTÉK 

(pont, %, 
jegy) 

A FOGLALKOZÁSOKON 
VALÓ RÉSZVÉTEL 
KÖVETELMÉNYEI 

A részvételi követelményekre az Egyetemi Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 
(kiemelten ETVSZ 46. §) illetve a kari kiegészítésében foglaltak érvényesek 
(levelező képzésben legfeljebb 2 alkalommal megengedett az előadásokról és 
gyakorlatokról az igazolatlan hiányzás). 
Online oktatás során a zoom-ban arccal, webkamera használatával kell 
megjelenni.  
Online platform elérhetőségi linkje az adott alkalmat megelőzően moodle 
vagy neptun rendszerben kerül kiküldésre a kurzusra jelentkezett hallgatóság 
részére. 

- 

AZ IGAZOLÁS MÓDJA A 
FOGLALKOZÁSOKON ÉS 
A VIZSGÁN VALÓ 
TÁVOLLÉT ESETÉN 

A távollétet orvosi igazolás mellett tekintjük igazoltnak. - 

FÉLÉVES FELADAT 
 
 

Budapesti Nagykörút revitalizációjával kapcsolatos felmérési feladat, 

épületkutatás 

 

BEADANDÓ: 

A3 lap arányú, fekvő, ppt vagy pdf formátumú tanulmány DIGITÁLISAN, mely 

tartalmaz kézi rajzos, fényképes és leíró fejezeteket. 

A lapok végleges formátuma, illetve a feldolgozás technikája nem kötött, de 

a gyakorlatvezetővel egyeztetendő. 

 

Részleadások témája:  

1.: Archív homlokzatrajz felhasználásával 20 homlokzati díszítő/tagolóelem 

megnevezése 

2.: Szöveges épületleírás  

3.: Építéstörténet 

4.: Épület analógia 

5.: Előképek felkutatása 

 

 A feladat elvégzése a félév teljesítéséhez kötelező! 

 A minimálisan elérendő pontszámhoz valamennyi részleadás során 

min. 6 pontot el kell érni, hiányzó részleadással a feladat minimum 

pontszámra nem teljesíthető! 

 Féléves feladat beadása a tematikában rögzített időpontban 

esedékes.  

 Pótleadási időpontban a féléves feladat pontlevonás fejében adható 

be (-10%). 

50 pont 
(5x10 pont) 

 
Elérendő: 

min. 30 pont 

Elő-vizsga / vizsga 

A féléves tematikában meghirdetett időpontban a tárgy addig leadott 

előadásainak anyagából írásbeli elővizsga teljesítésére van lehetőség. Az 

elővizsgát nem kötelező megírni, de teljesítésével megajánlott jegy 

szerezhető. 

A vizsgaidőszakban az írásbeli vizsgák a teljes félév előadásainak anyagából 

mérik fel a hallgatók tudását.  

 

Minimum elérendő pontszám az elővizsgán és a normál vizsgán is 25 pont 

(min. 50%). 

50 pont 

ÉRTÉK ÖSSZESEN 100 pont 
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FÉLÉVZÁRÁS KÖVETELMÉNYEI 

AZ ALÁÍRÁS 
MEGSZERZÉSÉNEK 
FELTÉTELEI 

FÉLÉVES FELADAT teljesítése legalább összértékben legalább 30 pontra (60%). A feladat 
részleadásainak határidőben történő beadása és azok min. 6 pontra teljesítése. 
A gyakorlatokon és előadásokon való részvétel a fenti követelmények szerint. 
Amennyiben a fentiek bármelyike nem teljesül, a félév megtagadásra kerül. 

ALÁÍRÁSPÓTLÁS 
FELTÉTELE 

„Aláíráspótló vizsga” a vizsgaidőszak első 10 napjának valamelyikén kerül meghirdetésre a 
Neptun rendszerben. 
 
Aláíráspótló vizsgán részt vehet az a hallgató, aki a féléves feladat 5 részleadásából 3 részt 
időben, minimum pontszámra teljestette ÉS az elővizsgát megírta, amelyen  
50%-ot elért (50 pontból 25 pont). 
 
Elővizsga pótlására és megajánlott jegy szerzésére aláíráspótló vizsgaalkalommal nincs 
lehetőség! 

MEGAJÁNLOTT JEGY 
MEGSZERZÉSÉNEK 
FELTÉTELEI 

Megajánlott jegy kritériumfeltételei: 
 Féléves feladat részleadásinak határidőben történő teljesítése. 
 A félév közben megírt elővizsgán 60% elérése (50 pontból 30 pont). 
 A tematika szerinti ütemezés határidőinek megfelelően beadott részleadások, azaz 

leadási határidőben beadott féléves feladat, min. 60%-os értékben teljesítve (50 
pontból 30 pont). 

 elővizsga és féléves feladat pontszámának összege legalább 80 pont 
 
Megajánlott jegy szerzéséhez a tematika szerinti beadás során beadott féléves feladatok 
pontszáma számítható be, pótbeadás során megajánlott jegy nem szerezhető. 
 

80-89 pont  80-89 pont  

4 – JÓ 4 – JÓ 

A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS 
FELTÉTELEI 

Akik nem érik el a megajánlott jegy szintjét, azok a vizsgaidőszakban a Neptunban történő 
jelentkezés után vizsgát tehetnek. 
Vizsgát csak azok a hallgatók tehetnek, akik az aláírást (esetleg egy korábbi félévben) már 
megszerezték. 
A vizsgaidőszakban a hallgató a Neptunban kijelölt vizsganapok valamelyikén vizsgázik.  
A vizsga 60 perc időtartamú, több feladatot tartalmazó, 50 pont összértékű írásbeli vizsga 
formájában. A vizsgán minimum 25 pont (min. 50%) érendő el. 

A VIZSGAJEGY 
KIALAKÍTÁSA 

A jegyet a vizsgán elért pontszáma (min. 50 %, min. 25 pont) és a féléves feladatainak 
pontszámának összege adja. 

0-49 pont 50-69 70-79 80-89 90-100 

1 - ELÉGTELEN 2 - ELÉGSÉGES 3 - KÖZEPES 4 - JÓ 5 - JELES 

 


