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0 Regisztrációs hét 

1. A társadalom és múlt kapcsolata 
Múlt-képünk változása, a műemlék-fogalom kialakulása. 

Boltozatok alaktana, kivitelezése, jellemző 
meghibásodása és ezek helyreállítása 

2. A műemlékvédelem 
Fenntartás, hasznosítás, a fenntartás ellen ható objektív és 
szubjektív tényezők. 

A műemlék helyreállítás fázisai 

3. A műemlék, mint az épített örökség, annak történeti, esztétikai és 
etikai értékei 

A műemlék helyreállítás tervezési elvei 

4. A műemlék fajtái,  
Élő és holt műemlékek (várak, romok, kastélyok, kúriák, egyházi 
műemlékek, középületek, lakóépületek, mezőgazdasági, ipari 
épületek,kertek, parkok, városrészek, stb.)  

Történeti tetőszerkezetek szerkezeti 
rendszerei 

5. Műemlék-helyreállítás jellegé, lényege.  
Elméleti kérdések (Athéni, Velencei, Krakkói charták, Granadai ET 
Egyezmény), a Narai Dokumentum a hitelességről. 

Történeti tetőszerkezetek károsodási formái 
és azok kezelése 

6. Az értékelés és a számbavétel elvei.  
A dokumentálás gyakorlata; felmérés, levéltári kutatás műemléki és 
építészeti topográfia. 

Kőszerkezetek pusztulása és konzerválása 

7. A műemlékvédelmi jogalkotás története.  
A hatályos jogszabályok és az engedélyezési eljárás (jogszabályi 
hierarchia ismertetése 

Téglaszerkezetek pusztulása és konzerválása 

8. Rajzhét Féléves tervezési feladatok készítésének hete: féléves feladatokhoz kapcsolódó konzultációk előre 
meghirdetett időpontban, zárthelyik írásának a hete 

9. A műemléki helyreállítás módozatai:  
Konzerválás, restaurálás, periódusok bemutatása, rekonstrukció. 

Történeti habarcsok konzerválása 

10 A történeti városrészek.  
A város, mint műemlék, városrehabilitáció  

Féléves feladat konzultáció 

11. A műemlékvédelmi tevékenység korszakai Magyarországon a 19. 
sz. elejétől napjainkig. 

Fémszerkezetek károsodásának fajtái és 
helyreállításuk 

12. Tanulságos hazai műemlék-helyreállítások 
A budavári palota. 

Történeti épületek nedvesség elleni védelme 

13. Tanulságos hazai műemlék-helyreállítások 
A diósgyőri vár. 

Történeti épületek nedvesség elleni védelme 

14. Tanulságos hazai műemlék-helyreállítások 
Az esztergomi palotaegyüttes. 

Féléves feladat konzultáció 

15. Rajzhét Féléves tervezési feladatok készítésének és javításának ideje: féléves feladatokhoz kapcsolódó konzultációk 
előre meghirdetett időpontban, zárthelyi és pótzárthelyik írásának a hete 

 számonkérési módok: 

A hallgatók az év folyamán tanulmányt írnak egy választott, helyreállított műemléki épületről, annak funkcióváltásáról, 
rekonstrukciós elveiről, eredeti és helyreállított szerkezeteiről.  
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 Az aláírás és vizsgára bocsátás különleges feltételei: 

Elmélet: óralátogatás. Gyakorlat: a tanulmány elkészítése. 

 teljesítmény értékelés: 

Tanulmány és vizsga. 
Témafelelős előadó és a szakfelelős építész oktató együttes értékelésével érdemjegy meghatározása.  

 


