
TANTÁRGYI LEÍRÁS
A tantárgy neve magyar nyelven: Műemlékvédelem
A tantárgy neve angol nyelven: Studies in Monument Preservation
A tantárgy kreditértéke: 5
A tantárgy elektronikus tanulmányi rendszer kódja: BN-MUEVED-05-GY
A tantárgy besorolása: kötelező
Az oktatás nyelve (ha az nem magyar): magyar
A tantárgy gondozásáért felelős szervezeti egység: Építészet és Design Tanszék
A tanóra típusa és óraszáma: Gyakorlat, heti óraszám: 4, féléves

óraszám: 0
Munkarend (nappali / levelező): Nappali
A tantárgy meghirdetésének féléve: 2022/2023 1. félév
Előtanulmányi feltételek: -

A TANTARGY CÉLJA, TANULÁSI EREDMÉYNEK:
A tantárgy célja, hogy a hallgatók megértsék, miért illendő, érdemes és szükséges történeti
épületek fenntartása. Míg a műemlékvédelem létrejötte idején a művészeti emlékként,
később a múlt dokumentumaként való megőrzés volt az elsődleges, addig manapság
hangsúlyossá vált a környezettudatos gondolkodásból is fakadóan a történeti épületek
megőrzése és (újra-) hasznosítása. Hasonlóképp fontos környezethez illeszkedő építészeti
viselkedésmód kialakítása. A tantárgy lényege a helyszín megismerésének fontosságáról, a
kontinuitásról és kontextusról szól.
A TANTÁRGY TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:
A tantárgy lényege, hogy a hallgatók megértsék, miért érdemes és szükséges a történeti
épületek fenntartása. Míg a műemlékvédelem létrejötte idején a művészeti emlékként,
később a múlt dokumentumaként való megőrzés volt az elsődleges. Manapság
hangsúlyossá vált a környezettudatos gondolkodásból is fakadóan a régi épületek
megőrzése és (újra-) hasznosítása. Hasonlóképp fontos környezethez illeszkedő építészeti
viselkedésmód kialakítása. A tantárgy lényege a helyszín megismerésének fontosságáról, a
kontinuitásról és kontextusról szól.
A HALLGATÓ FELADATAI, TERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEI:
A hallgatók az előadások és az azt követő beszélgetések során számtalan példa bemutatása
útján ismerkedhetnek meg a múlttal való foglalkozás módjával. Míg az egyetemi képzés
során általában a hangsúly az új építmény létrehozásán van – ami az építménynek csak a
születése -, ez a tantárgy az épületek további életével foglalkozik. Minden beavatkozás
esetén – az adaptálástól helyreállításig – a legfontosabb az épület történetének,
környezetének az alapos megismerése.
A TÁRGY ÉRTÉKELÉSE:
A beadandó esszé lehetőséget ad a hallgató véleményének, értékelésének részletes
taglalására. Az értékelés a tanult szempontok alapján készül, így a dolgozat számot ad a
hallgató megszerzett ismereteiről és ezek felhasználásáról, értelmezéséről, tovább-
gondolásáról.

Az osztályzás szempontjai:

– órai aktivitás, jelenlét, konzultáció
– önálló munka, invenció
– a prezentáció tartalma, dokumentáció és az esszé minősége
– a feladatok határidőre való teljesítése



Érdemjegyek:

91-100%: jeles
76-90%: jó
61-75%: közepes
51-65%: elégséges
0-50%: elégtelen
A félévi jegy komponensei

1. Szakmai, gyakorlati tudás (10%)
Eszközök használata
Szoftverek használata
Munkafolyamat tervezése

2. Elméleti tudás (60%)
Kutatás
Lexikális tudás
Probléma felvetés
Következtetések levonása

3. Alkotói készségek (20%)
Egyéni kreativitás
Innovatív gondolkodás
Elhivatottság

4. Soft skill-ek (10%)
Együttműködés
Közreműködői készség
Rugalmasság
Kommunikáció
Prezentáció
KÖTELEZŐ IRODALOM:

· Ágostháziné Eördögh Éva: Műemlékvédelem. Püski, 2017
· Déry Attila: Hatodik könyv a régi építészetről : gyakorlati műemlékvédelem 6. : XVI. nyílászárók.

Terc, cop. 2014
· Déry Attila: Öt könyv a régi építészetről : gyakorlati műemlékvédelem 5.: XI. festések XII.

burkolatok XIII. üveg. Terc Kft, cop. 2010

AJÁNLOTT IRODALOM:
· Műemlékek a jövő számára : Icomos-díjas helyreállítások, 2006-2011. Icomos M. Nemz. Biz.

Egyes., 2011
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