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Ellenőrzési forma:  vizsga Kreditpont:  2 Mintatanterv szerinti 
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Előadó:  Kissfazekas Kornélia Ph.D,  
Gurdon Balázs 
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TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 

Tárgy felvételének 
feltételei: 

– A tárgy felvétele a NEPTUN rendszerben. 
– Előtanulmányi rend 

Foglalkozások 
jellege: 

Előadások 
Gyakorlatok - egyéni és csoportos feladatok és konzultációk,  

Részvételi előírások: Az órák 70%-án (TVSz 13.§ alapján) kötelező részt venni. Az előírt óralátogatás 
minimumának nem teljesítése a félév megtagadásával jár.   

Félévközi 
ellenőrzések: 

   

Határidős feladatok: A félév során a gyakorlati órákon és otthoni munka keretében a feladat 1-1 magyar 
város morfológiai elemzése, különböző tematikus szempontok alapján. A részfeladat-
ok ütemezése a kiadott ütemterv szerinti történik.  

Aláírás feltételei: – A tárgyfelvétel feltételeinek teljesítése. 
– Jelenlét a tanórákon az előírt mértékben. 

Vizsgára bocsátás 
feltételei: 

 Jelenlét a tanórákon az előírt mértékben 

Vizsga jellege: A félévi részfeladatok megfelelő teljesítése a vizsgával egyenértékű és az alól fel-
mentést ad. A feladatok párban is készíthetők. 

Vizsga ismétlése:  

Félév végi 
osztályzat: 

  

 
 

TEMATIKA – ÜTEMTERV                                                                                                 2015/2016 őszi félév   

1 09.07. előadás+gyakorlat:  Bevezető, ismerkedés a tárgy tematikájával és témával 

2 09.14. előadás Meggyesi Tamás: Promenadológia  

3 09.21.

  

előadás Kissfazekas Kornélia: Morfológia-történet 

4 09.28.

  

előadás   

gyakorlat 

Gurdon Balázs: Morfológia 

1. feladatrész kiadása 

várostest – épülési fázisok 
 
táji adottságok, domborzat, vízrajz       
településhálózati adottságok, települések és térségi, kapcsolatrendsze-
rük, utak                                              M=1:25.000 

 

5 10.05. előadás   Meggyesi Tamás: Magyar falvak morfológiája 



6 10.12. gyakorlat  1.feladatrész  megbeszélése, 2. feladat kiadása 

városszövet - szerkezeti változások – utcahálózat  

                                                           M=1:2000/1:4000  

7 10.19. előadás Ihrig Dénes: Magyar várostörténeti szemelvények 

8 10.26. gyakorlat  2.feladatrész  megbeszélése, 3. feladat kiadása 

városszövet - beépítési változások         M=1:2000/1:4000 

9 11.02. előadás Körner Zsuzsa: Magyar nagyváros - Bérház tipológia 

10 11.09. gyakorlat 3.feladatrész megbeszélése, 4.feladat kiadása 

beépítési változások - városmorfológia - térbeliség 

11 11.16. előadás Kissfazekas Kornélia: Meghatározó morfológia változások 1. Historizmus  

12 11.23.   előadás Kissfazekas Kornélia : Meghatározó morfológia változások 2. 1945-89 

 12.02.1

2.09. 

konzultáció 4.feladatrész megbeszélése  

3 09.21.

  

 a féléves kisfeladatok összegzése 

 
 

 

 

 

A TÁRGY CÉLJA:  

 

A tárgy az előadások és a gyakorlat órák előnyeit kívánja egyesíteni; nem csak a befogadó passzív  „hallga-
tó” viselkedést erősítve, hanem az aktív közreműködés lehetőségét is biztosítva. 

A kéthetente megtartott előadások keretében – számos meghívott előadó közreműködésével - a magyar 
várostörténet és városépítészet legmeghatározóbb korszakairól lehet hallani, elsősorban a mai történések 
kontextusában. 

A fennmaradó órákon 1-1 választott magyar település morfológiai (grafikus) elemzésével foglalkozunk. A 
morfológia nem csak a városok fejlődéstörténetének megértéséhez ad kiváló szemléleti alapot, de módszer-
tani szempontból is megismerésre, megtanulásra érdemes. Diplomatervek helyszínének kiválasztásához, a 
települési/városi léptékű diploma elemzések elkészítéséhez kifejezetten ajánlható. 

A tárgy ugyan vizsgaköteles, de a gyakorlati órákra megfelelő színvonalon elkészített feladatokkal a vizsga 
megajánlott jegy alapján kiváltható. 

 
 
Budapest, 2015. szeptember   
 

  
 


