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A Kari Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia támogatói: 
 
 
Artifex Kiadó Kft. 

BME Egyetemi Hallgatói Képviselet 

BME Építészmérnöki Kar 

BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 

BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 

BME Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 

BME Középülettervezési Tanszék 

BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék  

Pro Progressio Alapítvány 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 

2018.11.14. BME ÉPK 

Elnök: Halmos Balázs PhD 
Titkár: Fehér Eszter 
 
 

 

 

’a modern (építészet) nyomában...’ - elmélet  K. II. 10. 11:30 – 13:00 

Emlékezet & inspiráció: a zsámbéki templom  K. II. 83. 9:00 – 12:00 

Építészettörténet és műemlékvédelem K. II. 85. 9:00 – 11:00 

Épületszerkezettan  K. II. 21. 9:00 – 13:00 

Geometria és tartószerkezetek  K. II. 50. 9:00 – 11:20 

’identitás és kultúra’ 6 - Fürdő a felszínen  K. II. 11. 8:00 – 10:45 

’identitás és kultúra’ 6 - Építészeti Tér  K. II. 12. 10:45 – 13:00 

’identitás és kultúra’ 6 - Luxor - School for New Gourna  K. II. 10. 8:00 – 10:45 

Képzőművészeti szekció  K. III. 20.  9:00 – 12:00 

Kortárs építészetelmélet és kritika  K. II. 77.  9:00 – 12:30 

Szociális lakhatási kísérletek  K. II. 74. 9:00 – 10:40 

Urbanisztika K. II. 93.  9:00 – 13:00 

 

 

Konferenciazáró díjkiosztó K. II. 75. 17:00–18:00 

Alföldi György DLA, egyetemi tanár, dékán elnökletével 

 

 

 

 

 

 

 

https://tdk.bme.hu/EPK/Iparmodern
https://tdk.bme.hu/EPK/EptortKozepmuvesz
https://tdk.bme.hu/EPK/Eptort6
https://tdk.bme.hu/EPK/Epszerk1
https://tdk.bme.hu/EPK/Tarto10
https://tdk.bme.hu/EPK/Ipar-furdo
https://tdk.bme.hu/EPK/kozepipartarto
https://tdk.bme.hu/EPK/Ipar-Luxor
https://tdk.bme.hu/EPK/Rajzi1
https://tdk.bme.hu/EPK/Kozepkritika
https://tdk.bme.hu/EPK/Lakomuvesz
https://tdk.bme.hu/EPK/Varos3


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

'a modern (építészet) nyomában...' - elmélet szekció 

2018.11.14. 11:30–13:00 K. II. 10. 

Elnök:  Zombor Gábor DLA, adjunktus, Debreceni Egyetem,  

 Műszaki Kar, Építészmérnöki Tanszék 

Tagok:  Kund Iván, építész 

 Bulcsú Tamás, építész 

 
Titkár: Sági Gergő, DLA-hallgató, BME Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 

 

 
A homlokzati karakter szerepe az épület újrahasznosításban 11:30 

Szerző:  Hegyesi Gréta  
Konzulensek:  Helfrich Szabolcs DLA, egyetemi adjunktus, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 

 

Mutatis mutandis 11:45 
Szerző:  Ádám Blanka  
Konzulens:  Szécsi Zoltán DLA, egyetemi docens, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 

 

Ornamentika a “modern” térben.  
Az udvarok építészete Hassan Fathy munkásságában - egy késői munka esettanulmánya 12:00 

Szerző:  Serfőző Eszter Fruzsina  
Konzulens:  Vasáros Zsolt DLA, tanszékvezető egyetemi docens, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 

 

Szovjet modellből modern siker – Az észt kolhoz építészet 12:15 
Szerzők: Kalász Dóra, Hartvig Dániel  
Konzulensek:  Vasáros Zsolt DLA, tanszékvezető egyetemi docens, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék  
 Nagy Iván DLA, egyetemi adjunktus, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 

 

Pesti gangos bérházak árnyékmintái - kísérletek a sötét udvarok bevilágítására 12:30 
Szerzők: Ficsor Enikő, Yang Zhu Qing  
Konzulens:  Fábián Gábor, tanársegéd, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 

 

  



  

A homlokzati karakter szerepe az épület újrahasznosításban 

Hegyesi Gréta 

Konzulens: Helfrich Szabolcs DLA 

A kutatás középpontjában a 19-20. században épült, majd újra gondolt, újrahasznosított épületek állnak. 
Az épületek homlokzati - mint vizuálisan bárki számára észlelhető -  karakterének változását vizsgálom, 
így funkciótól független megállapítások születhetnek a dolgozatomban. 

A kutatás során egy nagyobb áttekintést nyújtó mintavétellel, több példán keresztül vizsgálom, hogy a 
megvalósult felújítások során, milyen mértékben változtattak a meglévő épületek homlokzati kialakításán. 
A rehabilitációs szándék eredményeként olyan régi-új kombinációk jönnek létre a homlokzatképzés 
vonatkozásában, melyen megfigyelhető az adott épülethez való társadalmi kötődés, emlékezés, műszaki 
kialakítási korlátok, történelmi jelentőség, városépítészeti karakterben való szerep, vagy éppen az 
individuum megnyilvánulása. Vizsgálom nemcsak az átalakítás vagy hasznosítás tényét, hanem annak 
mértékét és a megújult épület eredeti anyagokhoz, formavilághoz fűződő kapcsolatát egyaránt. A 
csoportosítás során a lehető legszélesebb skálán mozogva, a romantikus megközelítésű teljes 
egészében anyaghűen visszaállított homlokzattól a radikálisan módosított, illetve teljesen értéktelennek 
ítélt és kortárs eszközökkel felülírt homlokzatokig szeretnék példákat bemutatni. 

Vajon a társadalmi kötődés, a városképi szerep, az anyagokhoz való ragaszkodás erősebb lehet a kortárs 
igényeknél? Tiszta korstílus jegyeit hordozó homlokzatok maradnak meg nagyobb eséllyel a 
funkcionalista kialakítással szemben? Hogyan illeszthető ebbe a folyamatba a 20. századi modern 
formaképzés? 

Irodalomjegyzék: 
1. Sisa József: A magyar művészet a 19. században - Építészet és iparművészet, Osiris Kiadó, 2013 
2. Dúll Andrea - Varga Katalin: Rábeszélőtér - A szuggesztív kommunikáció környezetpszichológiája, L' HARMATTAN KFT, 2015 
3 .Vámossy Ferenc: A 20. század magyar építészete 1. kötet - Örökségünk értékei, válságos évtizedek - 1902-1956, Tarsoly Kiadó Kft, 
2016 
4. Vámossy Ferenc: A 20. század magyar építészete 2. kötet - Közelmúltunk és az ezredforduló 1957-2002, Tarsoly Kiadó Kft, 2017 
5. Kenneth Frampton: A modern építészet kritikai története, Terc Kft., 2002. 
6. ANTONY RADFORD-SELEN MORKOC-AMIT SRIVASTAVA: A modern építészet elemei. 50 kortárs épület értelmezése, Terc 
Szakkönyvkiadó, 2016 
7. Bonta János: Modern építészet, 1911-2000., Budapest,Terc cop. 2002. 
8. Arató György: 75 év, 75 épület, 75 újságcikk : Budapest XIII. kerület, 1938-2013, Sprint Kft., 2014 

 

Kép forrása: Miből lett a cserebogár?! Reimholz Péter utolsó munkájához c. cikkből, publikálta a tervlap.hu  



  

Mutatis mutandis 

Ádám  Blanka 

Konzulens: Szécsi Zoltán DLA 

Magyarországon a 20. században, ezen belül is a két világháború között, majd a második világháború 
során az építészek helyzete nehezebb volt, mint történelmünk során bármikor. Az elhivatottság, 
végzettség, szaktudás játszották általában a legkisebb szerepet az építészek előrejutásában ez idő tájt. 
Azt azonban, hogy pontosan hogyan is alakult azon építészek pályája, akik a háborúk viszontagságai, 
rendszerek és világnézetek sokszor napról-napra történő változása közepette is igyekeztek hűek maradni 
önmagukhoz, nem könnyű teljes pontosággal feltárni. 

A koraszak érdekessége nem csupán a politikai rendszerek építészetre gyakorolt hatásából fakad. 
Számomra rendkívül érdekes, hogy ebben az időben mennyi kiváló építész élt és alkotott hazánkban, 
főként Budapesten. Ezekben a viharos időkben olyan kiváló építészek, építőművészek, építőmérnökök 
gazdagították építészetünket, mint Molnár Farkas, Breuer Marcell, Weininger Andor, Árkay Aladár, 
Hofstätter Béla, és még sorolhatnánk. Közülük azonban többen munkatábotba kényszerültek, sokan nem 
élték túl a háborút, voltak, akik öngyilkosok lettek, és rengetegen emigráltak. Akárcsak Wanner János, aki 
így fogalmazta meg az akkori helyzetet: "Látod, a történelem folyamán ennek az országnak az egyik fele 
felváltva, fegyveresen kíséri a másikat!".1 Ebben az időszakban a politikai hovatartozás volt az egyik, ha 
nem a legfontosabb szempontja egy munka megszerzésének. Ehhez a háború előrehaladtával párosult 
a felekezeti besorolás kérdése is. 

Wanner János 1906-ban született hazánkban. Wanner János a Bauhaus egyik első hazai úttörője volt. 
Családi háttere is igen mély szakmai tekintélyről tanúskodik: édesapja a Svájcból Magyarországra 
áttelepült, és Budapesten családot alapító Anton Wanner volt, aki a XX. század első évtizedeiben virágzó 
építési vállalkozást hozott itt létre. Bátyja, Heinrich Wanner (Wanner Henrik) az egyik első hazai 
vasbetonépítő mérnök volt. A család vállalkozásában épült meg többek között a Szél Kálmán téri 
Postapalota, és az idő közben sajnos lebontott Ügető lelátójának vasbeton szerkezete is. A két 
világháború között több jelentős középületet és lakóépületet tervezett Magyarországon (Magyar Mérnöki 
Kamara Székháza, XI. Himfy u 7., Szilágyi Erzsébet fasor 61.)2. 

1946-ban azonban Svájcba emigrált (vissza), s itt folytatta építész praxisát haláláig. Régi-új hazájában 
több magyarországi emigráns építésszel tartott szoros kapcsolatot, segítve ottani szakmai 
beilleszkedésüket. 

Dolgozatom célja nem csupán a kor „elfeledett építészeinek” bemutatása lenne, különös tekintettel 
Wanner Jánosra és családjára, hanem az építészek akkori helyzetének ismertetése is. Kutatásom, mely 
elsősorban kíváncsiságon, másodsorban pedig ismereteim tudatos bővítésén alapul, remélhetőleg 
túlmutat majd e dolgozat keretein. 

Szakirodalom: 
Dr Kubinszky Mihály (főszerk.) - Modern építészeti lexikon, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1978 
Pamer Nóra - Magyar építészet a két világháború között, 1986 
Ferkai András -  Buda építészete a két világháború között, 1995 
Ferkai András - Pest építészete a két világháború között, 2001 
Bajkay Éva (szerk.) Magyarok a Bauhausban - A művészettől az életig, 2010 
Vámos Dominika - Elhallgatott epizódok a magyar építészek 20. századi történetéből (1-6.), epiteszforum.hu, Budapest, 2014 
Vámossy Ferenc – A 20. század magyar építészete, 1. kötet, 2016 
Sigfried Gideion: Bauen in Frankreich, Eisen, Eisbeton, 1928 
Leonardo Benevolo: History of Modern Architecture, 1971 
William J. R. Curtis: Modern Architecture since 1900, 1982 
Magdaléna Droste: Bauhaus, 1991 
Sigfried Gideion: Space, Time, Architecture, 2008 
Kenneth Frampton: A modern építészet kritikai története, 2009 
Thilo Hilpert: Mies in Postwar Germany, 2001 



  

Ornamentika a “modern” térben. Az udvarok építészete Hassan Fathy munkásságában - 

egy késői munka esettanulmánya 

Serfőző  Eszter Fruzsina  

Konzulens: Vasáros Zsolt DLA 

Hassan Fathy (1900-1989) egyiptomi építész 1981-ben tervezi meg Gerf Hussein-ben (Nasszer tó) Anwar 
Sadat elnöki nyaralóját. Számos eredeti tervrajz áll rendelkezésre, viszont kérdéses, hogy minden abban 
a formában épült-e meg, ahogy azt Fathy megálmodta. 2017-ben az Ipari és Mezőgazdasági 
Épülettervezési Tanszék a “Hassan Fathy Survey Mission” keretében kétszer járt a térségben felmérni a 
még álló épület maradványait. A fennmaradt maradványok egyik utolsó dokumentálható részletének 
mondható a villában talált három “medence” is, a feltételezhetően hozzájuk tartozó padló mozaikok 
töredékeivel. A befoglaló formát az American University in Cairo archívumában őrzött eredeti tervrajz és 
néhány fotó mutatja. Jelen kutatás fókuszpontjában a medencék rekonstrukciója áll az iszlám 
ornamentika és a Fathy tervei által megépült hasonló udvar szituációk alapján, ami persze további 
kérdéseket is felvet mind az életmű és egyáltalán az afrikai modern építészet kérdéskörében. Alapvető 
kérdés, hogy hogyan férhet össze két ennyire különböző eszköztárból építkező formavilág, építészeti 
felfogás. 

A 2018-as “Hassan Fathy Survey Mission” csapatában való részvételnek köszönhetően a még 
rendelkezésre álló mozaikok dokumentálását Egyiptomban együtt fejeztük be, igyekeztünk valamiféle 
rendszert teremteni és minél több mozaikot összeilleszteni.  A kutak Fathy építészetében meghatározó 
elemei az udvarok kialakításának, rekonstrukciójuk fontos lépés a későbbi kutatásokra nézve ebben a 
témában. A rekonstrukció nehézsége a kevés “lelet”, amelyek ráadásul nem is biztos, hogy a 
megtalálásuk helyéhez közel voltak eredetileg. 

A kutatás, noha a villa épületéből indul ki, 
analógiaként használ hasonló történeti és “kortárs” 
helyzeteket, amelyek segítséget nyújthatnak a kutak 
rekonstrukciójához. Egyik ilyen példa a Shahira 
Mehrez Apartment (Hassan Fathy, 1967.) 
“medencéje”. Az egyiptomban dokumentált 
mozaikokat itthon, az Agisoft LLC PhotoScan nevű 
programjának köszönhetően 3D-s, arányhelyes 
modellként dolgoztuk fel, így pontos, átfogó képet 
alkottunk az állapotukról, és ezt felhasználva 
beilleszthettük azokat a helyszínen felmért és a 
terveken fennmaradt befoglaló formába. 

A rekonstrukció konklúzióként remélhetőleg további kérdések megválaszolásához hoz majd közelebb 
minket, és segít mélyebben megérteni az építész gondolkodásmódját és életművének ezen fontos 
alkotását.  

Felhasznált szakirodalom: 
CRITCHLOW, K., Islamic Patterns. An Analytical and Cosmological Approach, Thames & Hudson, London, 1976 
O’KANE, B., The Mosques of Egypt, The American University in Cairo Press, 2016 
BROUG, E., Islamic Geometric Design, Thames & Hudson, New York, 2013 
VERES LAURA, TIBAI FRIDERIKA, Hely, udvar és tér / Vernakuláris építészet és modernizmus Észak-Afrikában , TDK dolgozat, 2016 
ORMOS, I. Max Herz Pasha, His life and career; Institut Francais D’Archeologie Orientale, Le Caire 2009 
ISMAIL, S., Hassan Fathy, The Biblioteca Alexandria, 2007 
KOVÁCS, Kata, MIKLÓS, Bernadett, MOLNÁR, Ádám; “DDD” Data Doing Dimension Műemléki felmérés és dokumentáció 
konfliktuszónában 
FREY, P., Learnings from vernacular. Towards a new vernacular architecture, Actes Sud, 2010 



  

Szovjet modellből modern siker – Az észt kolhoz építészet 

Kalász Dóra, Hartvig Dániel  

Konzulensek: Vasáros Zsolt DLA, Nagy Iván DLA 

Az Észt Köztársaság történelme kereken 100 évvel ezelőtt kezdődött el, és húsz éven át önállóan 
alakíthatták azt, egészen a második világháborúig. Az 1939-től 1992-ig tartó szovjet megszállás azonban 
nagy hatást gyakorolt az ország mezőgazdasági és társadalmi felépítésére. A szocialista kollektív farmok, 
azaz kolhozok modellje az építészetben is megkerülhetetlen örökséget hagyott hátra az országban. 

Az észt modern építészetben nagy vízválasztóként volt jelen a 2.világháború. A “prewar” időszak főként 
a nyugati építészet saját képükre történő másolását, és formálását jelentette. A “postwar” egy teljesen új, 
egyedi építészeti jelleget hozott létre, ezt a korszakot nevezzük szovjet modernizmusnak. Ezen belül 
megtalálható a városi középületek építészete, aminek egy-egy jellegzetes épülete Európán belül szinte 
minden, Oroszország által megszállt területen fellelhető. Viszont teljesen egyedi jelenség a fentebb 
említett kollekítv farmok sajátos építészete. Külön építészirodát alapítottak (KEK) erre célra, aminek a 
profilja a kolhozok komplexumának megtervezése volt. Ez általában egy főépületet, társasházat és 
családi házakat jelentett. A kolhoz építészet alakulását, fejlődését három meghatározó építész, Vilen 
Künnapu, Toomas Rein és Valve Pormeister munkássága mentén vizsgáljuk. 

A témában való elmélyülés során több kérdés felvetült, aminek vonalán építjük fel a dolgozatot, és közben 
keressük a releváns válaszokat 

Hogyan találkozott a tőke, az ambíció és a tehetség ezekben az épületekben? Milyen folyamatok 
játszódtak le az észt mezőgazdaságban, illetve a hozzá kapcsolódó tervezőirodákban, amik ilyen 
mennyiségű és minőségű alkotásokat termeltek ki? Lehet-e párhuzamot vonni a magyar 
termelőszövetkezetek és az észt kolhozok között? Hogyan formálta a társadalmat a kolhozok 
megjelenése és fellendülése? Hogyan lettek a szovjet modernizmus építészeiből a kortárs észt építészet 
megformálói? Hogyan viszonyulnak ők a múlthoz és a saját maguk által tervezett épületekhez? 

Dolgozatunkban a kollektív farmok építészetének kialakulását és fejlődését vizsgáljuk, annak társadalmi-
gazdasági vonatkozásaival egyetemben. Illetve a mai kor kérdésére is keressük a választ, miszerint 
hogyan lehet újrahasznosítani a szovjet épületeket, és ezeknek milyen társadalmi beágyazottságai, 
vonzatai lehetnek. A témához egy más, személyesebb megvilágításból is szeretnénk közelíteni. Vilen 
Künnapuval - aki Észtországban töltött tanulmányi ösztöndíjas félévemben tanárom volt - készítünk egy 
interjút, melyben megismerhetjük az építész szemszögéből is a szovjet időket. 

Forrás: 
Naitus Eesti Architektuurimuuseum: 100 Steps Through 20th Century Estonian Architecture, 2013. 
A.Mart Kalm: Modernism in Estonia: From industrialist’s villa to kolkhoz centre, (http://leidiniu.archfondas.lt/en/alf-02/amart-kalm-
modernism-estonia-industrialist%E2%80%99s-villa-kolkhoz-centre) 
Development of rural settlements in Estonian SSR (http://www.estonica.org/en) 
Land ownership in Estonia in the 20th century (http://www.estonica.org/en) 
Ideological Equals: Women Architects in Socialist Europe 1945-1989, Edited by Mary Pepchinski, Mariann Simon 
Modernist Architecture and Nationalist Aspiration in the Baltic: Two Case Studies (http://jsah.ucpress.edu/content/65/1/92.full.pdf+html) 
How long is the life of a building? (13. Velencei Építészeti Biennállé, Észt pavilon kiadványa) 
History reflected in architecture, Eesti Arhitektuurimuuseum 
Postmodern diversity in Estonian architecture in the 70s and 80s (https://estinst.ee/wp-content/uploads/2017/03/234_art2009-1.pdf) 



  

Pesti gangos bérházak árnyékmintái - kísérletek a sötét udvarok bevilágítására 

Yang Zhu Qing, Ficsor Enikő  

Konzulens: Fábián Gábor 

A gyakran emlegetett rossz minőségű pesti bérházak jellegzetes 19.századi zártsorú belső udvaros 
kialakításai sokak számára a múlt egyik nehezen megoldható problémája. „[...] 1867 és 1914 között a 
spekuláció mozgatta a főváros kiépítését. Az utcákat túl szűkre szabták, a telkeket pedig a telekhatár 
mentén teljesen körbeépítették, így a bérházak alsóbb lakásaiba sosem jut elég fény. Kérdés tehát, 
hogyan tudunk a 21. század embere számára elfogadható körülményeket teremteni úgy, hogy közben az 
értékeket nem pusztítjuk el?” [1] 

A napfény az egyik legalapvetőbb elem, melyre az embernek szüksége van az egészséges 
lelkiállapotához. A zártudvaros bérházak alsóbb szintjeire nem jut le elegendő fény. Elterjedt beépítési 
módról lévén szó, fontos foglalkozni a problémával. Célunk, hogy miután körbejártuk a kérdéskört, 
egyszerű építészeti beavatkozásokkal természetes fényt juttasunk az udvar alsó részeibe. 

A tér arányai, alaprajzi formája és mérete, magassága, a felületek minősége és színe, tájolása mind 
befolyásolják a belső udvarok hangulatát. Ezen paraméterek alapján készített maketteken vizsgáljuk a 
fény-árnyékok változását, az árnyékmintákat, valamint a megvilágítási kísérleteket. 

 

 

http://oroksegfigyelo.blog.hu/2013/02/12/_sotetseg_delben 
 

http://oroksegfigyelo.blog.hu/2013/02/12/_sotetseg_delben


  

Emlékezet & inspiráció: a zsámbéki templom szekció 

2018.11.14. 9:00–12:00 K. II. 83. 

Elnök:  Pazár Béla DLA, ny. egyetemi docens, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 

Tagok:  Fehér Krisztina, egyetemi tanársegéd, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 

 Kalmár László, vezető tervező, Zsuffa és Kalmár Építész Műterem 
 Török Dávid DLA, egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Építészmérnöki Tanszék 

 
Titkárok: Karácsony Rita, doktorandusz, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 
 Kiss Zsuzsanna Emília, mérnöktanár, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 
 

 

Nézőpont  9:00 
Szerzők:  Éliás Dorottya, Ürmös Eszter  
Konzulensek:  Klobusovszki Péter DLA, egyetemi adjunktus, Középülettervezési Tanszék  
 Kiss Zsuzsanna Emília, mérnöktanár, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék  

 

Tér hiány  9:30 
Szerzők:  Sétáló Mirella, Polito Balázs Árpád  
Konzulensek:  Szabó Dávid, tanársegéd, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék  
 Kiss Zsuzsanna Emília, mérnöktanár, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék  

 

Térszemszögek 10:00 
Szerzők: Surján Borbála, Zöldi Sára  
Konzulensek:  Szabó Levente DLA, egyetemi docens, Középülettervezési Tanszék  
 Halmos Balázs PhD, egyetemi adjunktus, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 

  

Korok lenyomata - A zsámbéki romtemplom emlékezete 10:30 
Szerzők: Laczka Áron, Bogáthy Zsolt  
Konzulensek:  Szabó Levente DLA, egyetemi docens, Középülettervezési Tanszék  
 Halmos Balázs PhD, egyetemi adjunktus, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 

 

Ellentétek Zsámbék árnyékában 11:00 
Szerzők:  Gyömbér Viktória, Kis Noémi  
Konzulens:  Halmos Balázs PhD, egyetemi adjunktus, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 

 

Értelmező keretek 11:30 
Szerzők:  Novák Sándor, Anschau Péter  
Konzulens: Szabó Levente DLA, egyetemi docens, Középülettervezési Tanszék 



  

Nézőpont 

Éliás Dorottya, Ürmös Eszter  

Konzulens: Klobusovszki Péter DLA, Kiss Zsuzsanna Emília 

A zsámbéki romtemplom és környezete országos szinten jelentős történelmi, művészettörténeti és 
műemléki érték, melynek kiemelt szerepe van a város életében is. A 18. században egy földrengés 
következtében jelentősen megrongálódott templom története a középkorig nyúlik vissza. Fennállása óta 
számos alkalommal felújították, restaurálták, melyek nyomait a templom jól láthatóan magán hordozza - 
a különféle átalakítások, műemléki beavatkozások hozzájárulnak a templom mai megjelenéséhez. 

Bár a műemlék területe számos potenciállal rendelkezik, megközelítési lehetőségei és a városba 
integráltsága nem tekinthető megfelelőnek. 

A tervezési feladat során fontosnak tartottuk, hogy egy olyan közterületet hozzunk létre, amely kiszolgálja 
a turisztikai igényeket, hozzájárul a város közéletéhez és erősíti a helyi identitást. 

A romtemplom látogatói számára egy olyan fogadóépület kialakítása volt a cél, mely jelzésértékű, de nem 
akar jelentőségében túlnőni a történelmi emlékeken.  Szándéka a terület összefogása, új nézőpontok 
bemutatása és a vizuális kapcsolatok erősítése. 

Az lakosság számára tervezett épületrész és annak természeti környezete lehetőséget ad a különféle 
rendezvények lebonyolítására és része lehet a helyi lakosok mindennapi életének. 

A tömegek alakítása és elhelyezése során a legnagyobb feladatunk a két különböző funkció és a 
történelmi emlékek közötti egyensúly és kapcsolat megtalálása. Ennek eszköztára a kortárs 
anyaghasználat, forma- és színvilág. Az új tömeget a romoktól elhúzva helyezzük el a terep adottságait 
kihasználva. A tervezett összekötés jelképes megoldásának tekinthető a különféle nézőpontokat kínáló 
útvonal. 

Forrás: 
Fehér Krisztina: Történeti épületek elemzése – Zsámbék 

 



  

Tér hiány 

Sétáló  Mirella, Polito Balázs Árpád  

Konzulens: Szabó Dávid, Kiss Zsuzsanna Emília 

A zsámbéki romtemplom egyike a legfontosabb fennmaradt magyarországi műemlékeknek. Ez az egyedi 
épület a község észak-nyugati oldalán emelkedő hegy lankás teraszán áll, s több száz éve uralja a 
Zsámbéki-medencét. 

Ez idő alatt a terület több családhoz, rendhez is tartozott, akik mind a kor stílusának, mind az igényeiknek 
megfelelően alakították. Az Aynard nemzetség alapította a premontrei kolostort, a pálos rend újjáépítette 
a monostort és gótikus stílusban felújította a templomot. 

A bazilikát sok száz évig csak fejlesztették, újjáépítették és használták, ennek folyamatnak az 1763-as 
földrengés vetett véget, mely súlyos károkat okozott. Ezt követően a helyi közösség „kőbányának” 
használta a maradványokat. 

A múltban a helyreállítására számos ötlet született, közülük némelyik részben meg is valósult. Ennek 
köszönhetően találhatók különböző anyagokú kiegészítések, megerősítések a rom területen. Az 
eredetileg háromhajós, keresztház nélküli, két nyugati tornyos, háromapszisos elrendezésnek 
napjainkban már csak töredéke áll. 

Építészeti beavatkozásunk célja az egykor létező szakrális tér megidézése, ügyelve, hogy mindez 
illeszkedjen a történelmi korok által kialakított jelen kompozícióhoz. Fontosnak tartjuk, hogy a látogatók 
megismerjék a hely történetét, továbbá a helyi lakosok életének még szervesebb részévé tudjon válni. 

 

(fotó: String Vienna / Numen) 



  

Térszemszögek 

Surján Borbála, Zöldi Sára  

Konzulens: Szabó Levente DLA, Halmos Balázs PhD 

A zsámbéki templomrom területét megérintő élmények után kutatva jártuk be. A meglévő szervezetlen és 
egyszerre túl sok kérdést felvető állapotban, olyan képkivágatokat, térrészleteket kerestünk, amelyeket 
kihangsúlyozva, a hely mélyebb rétegei érzékelhetőbbé válnak a szemlélő számára. Az első szembetűnő 
dolog, hogy a templom mennyire uralkodó helyzetet foglal el a település látképében, hatalmas tömege 
fel-felbukkan a kis házak teteje fölött. A közeledő ember mindezt már távolról érzékeli és szükség lenne 
arra, hogy a templom megismerése a domb aljából induló folyamattá válhasson. 

Tervünkben megállásra ösztökélő és nézőpontokat kínáló elemek sorával jelölnénk ki a templomdombra 
vezető utat, melyek a romok közvetlen közelébe érve épített struktúrává sűrűsödnek össze. A meglévő 
kolostorrom lehetőségeinek kihasználásával szeretnénk olyan környezetet létrehozni, amely képes 
helyzetbe hozni a templom jelenleg definiálatlan tereit.  Az így elhelyezett elemek, térinstallációt alkotva, 
könnyed, additív módon kapcsolódnak a kolostorfalak maradványaihoz, utalva a beavatkozás 
leválaszthatóságára. Az általuk nyújtott térélmény visszafogottan megeleveníti a hely emlékezetét és 
keretet adhat a zsámbéki közösség eseményeinek. 

 



  

Korok lenyomata - A zsámbéki romtemplom emlékezete 

Laczka Áron, Bogáthy Zsolt  

Konzulens: Szabó Levente DLA, Halmos Balázs PhD 

Zsámbék történelme szinte egybeforrt a nyolcszáz éves premontrei romtemplom történetével. A düledező 
rom tökéletes látlelete a magyar történelem viharos évszázadainak, kezdetektől napjainkig. Az első 
templomot a XIII. században építette a francia gyökerekkel rendelkező Aynard nemzetség a premontrei 
prépostság számára. Nem sokkal felépülte után, 1241-ben a tatárjárás, majd 1763-ban földrengés 
pusztította.  Bár a károk jelentősek voltak, a legnagyobb pusztítás mégsem belőlük fakadt. A XVIII. 
században megépült a barokk templom, így az öreg templomot elhanyagolták, ezzel a funkcióját vesztett 
épület hamar a bontások áldozatává lett. Az elhordott köveket a helyiek házfalként, kerítésfalként 
hasznosították újra. A teljes megsemmisülésnek a műemlékvédelem megjelenése szabott gátat, melynek 
részeként a XIX. század végétől eszközölt beavatkozások szakmai szempontból megfelelő és káros 
rétegeket egyaránt hagytak az épületen. 

A letűnt korok lenyomatai az ódon falakon számunkra nem egyszerű vésetek, hanem olyan apró betűi a 
történelem eseményeinek, melyet egymás után olvasva kibontakozik előttünk a hely valódi értéke. A 
kőfaragók jelölései, a változó építészeti stílusirányzatok átépítései, az 1763-as földrengéstől 
megrepedezett falrészek, a háborúk okozta lövésnyomok, vagy a helyben istápolt katonák nevei a falakon 
mind olyan lenyomatai a múltnak, melyek igazolják, hogy ez a templom nem a falakról, vagy az 
ornamentikáról, sokkal inkább az itt élő emberekről, történeteikről szól. 

Jelenleg a templom romként része a helyiek identitásának. Ennek megfelelően beavatkozásunk érintetlen 
állapotában tartaná meg az öregtemplomot, gondosan ügyelve arra, hogy az eddig már feltárt és még fel 
nem fedezett történetek későbbi kutatása tovább gyarapíthassa Zsámbék identitását meghatározó 
értékeit.  



  

Ellentétek Zsámbék árnyékában 

Gyömbér Viktória, Kis Noémi  

Konzulens: Halmos Balázs PhD 

A zsámbéki romemlék az egész ország számára jól ismert, kedvelt kirándulóhely, a helyiek találkozási 
pontja, rendezvények helyszíne. 

A premontrei templom 1234 körül épült, melyet a pálos rend bővített egy kolostorral. Fennállásának 
majdnem 800 éve alatt számos viszontagság érte, melynek következtében válságos állapotba került. Ezt 
később több műemlékvédelmi helyreállítás próbálta megmenteni, olyan neveket felvonultatva, mint Möller 
István vagy Lux Géza, a magyar műemlékvédelem kiemelkedő alakjai. 

Célunk hazánk egyik legjelentősebb romemlékének méltó környezetbe foglalása, szerepének kiemelése 
és biztosítani a látogatók számának növekedését, ami a rom állapotának fenntartásához járulna hozzá. 
Tervünk tartalmazza egy látogatóközpont létesítését, magában foglalva a lapidáriumot és különböző 
kiszolgáló létesítményeket, valamint a templom környezetének rendezését. 

Koncepciónk alapját az ellentétek képezik, ahogyan mindegyik rom ellentét önmagával is: ami most az 
anyagtalan lég, ott egykoron falak magasodtak. Építészeti rendszerként a kolostor formájához nyúlunk 
vissza, ám annak negatív párját használva. Az építészetben a forma egyszerre cél és mozgató ok. A 
funkciónk meghatároz egy mozgást, amely feltételez egy mozgatót, ehhez a középkori építészetre 
reflektálva a fényt vesszük igénybe, ami a materiális teljes kontrasztja, az anyagtalan, a tiszta. 

„Harminc küllő kerít egy kerékagyat, de köztük üresség rejlik: A kerék ezért használható. Agyagból 
formálják az edényt, De benne üresség rejlik: Az edény ezért használható. A házon ajtót-ablakot nyitnak, 
Mert belül üresség rejlik: A ház ezért használható. Így hasznos a létező És hasznot-ad a nemlétező.” 

Lao-ce: Tao-te-king. Fordította Tőkei Ferenc prózafordítása alapján Weöres Sándor, Magyar Helikon, 1980  



  

Értelmező keretek 

Novák Sándor, Anschau Péter  

Konzulens: Szabó Levente DLA 

“Memory, I realize, can be an unreliable thing; often it is heavily coloured by the circumstances in which 
one remembers, and no doubt this applies to certain of the recollections I have gathered here. ” - Kazuo 
Ishiguro, A Pale View of Hills 

„a jelenet részleteihez […] óvatosan visszatérek, újrajátszom, ízlelgetem és értelmezem, s ettől újabb és 
újabb részletek nyílnak ki egymásból és más részletekhez kapcsolódnak […].” - Nádas Péter, Világló 
részletek 

Az emlékezés fontos részét képezi egy társadalom életének. Az emlékhelyek megfelelő bemutatása, az 
adott helyhez tartozó gondolatok átadása az idő előrehaladtával egyre jelentősebb feladattá válik, ahogy 
rakódnak egymásra a különböző korszakok rétegei. A zsámbéki templom 13. században kezdődő 
története talán a kelleténél több réteget is eredményezett, többek között egy az eredeti helyszíntől 
elszakadt másolatot, azonban a rom helyzete mai állapotában megoldatlan és befejezetlen. 

A zsámbéki romtemplom különleges helyet foglal el a magyar műemlékvédelemben, egészen annak 
kezdeteitől fogva. Az állagmegóvás és a különböző hozzáállású rekonstrukciók több kor lenyomatát is 
őrzik, egyfajta metszetet alkotva a műemlékvédelem és az emberek hozzáállásáról. 

A templom szakrális hatása csak a bennünk élő prekoncepciók miatt alakul ki, de téri élményekben 
máshoz nehezen hasonlítható szituációk jöttek létre. A pusztulás és “foltozás” eredményeként létrejött 
együttes minden része esetleges, bármiféle konvenciótól és berögződéstől mentes. A hely fő értékét 
nehezen tudnánk meghatározni, pont a meglévő elemek sokfélesége miatt: a részben megmaradt nyugati 
tornyok, a kipótolt kapuzat nem szokványos feltárulása, a nyomokban meglévő főhajó térbelisége, a 
hiányzó falrészek közül felbukkanó táj, az apátság ellenpontot képező kétdimenziós falmaradványai és a 
néhol esetlen rekonstrukciók egyvelege még mindig csak a rom közvetlen környezetét figyelembe vevő 
vizsgálódás. Ha ennél nagyobb szeletet vennénk a térnek, az elemek számossága túl nagy lenne. Maga 
a rom közvetlen környezete is hatalmas kihívást jelentő feladat, az említett szempontok sokasága miatt 
nehéz bármilyen építészeti elem elhelyezése. 

Gondolhatnánk, hogy egy ilyen gazdag környezetbe nem is szükséges újabb kiegészítés, azonban egy 
értelmező rendszer hiányában ezek az elemek megmaradnak önálló darabok, melyek hol erősítik, hol 
gyengítik egymást, el-el veszve az építészeti és történelmi forgatagban. Célunk ennek az értelmező 
rendszernek a megalkotása, mely keretet képez a meglévő értékeknek és segíti azok érvényesülését. 
Elképzelésünk az atmoszféra létrehozása, mely megragadja és kiemeli a kialakult együttes térbeliségét 
anélkül, hogy az egy cseppet is didaktikussá válna. A rendszer nem csak a romot, de annak szűken vett 
környezetét, kertjét, a természetet is értelmezi, mely szerepe egyáltalán nem elhanyagolható az együttes 
befogadhatóságával és megértésével kapcsolatban. 

Hivatkozások:  
kép: Peter Zumthor, Serpentine Gallery Pavilion, 2011 
Peter Zumthor: Atmospheres, 2006 
Peter Zumthor: Thinking Architecture, 2010 
Kazuo Ishiguro: A Pale View of Hills, 2010 
Nádas Péter: Világló részletek, 2017 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Építészettörténet és műemlékvédelem szekció 

2018.11.14. 9:00–11:00 K. II. 85. 

Elnök:  Nagy Gergely Domonkos 

Tagok:  Kalmár Miklós PhD, c. egyetemi tanár 
 Vukov Konstantin PhD, a Magyar Építész Kamara Műemlékvédelmi Tagozat elnöke 
 
Titkárok: Bozsik Máté, doktorandusz, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 
 Kiss Zsuzsanna Emília, mérnöktanár, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 
 

 

Barokk kori svéd építészet 9:00 
Szerző:  Oravecz-Deák Tamás  
Konzulens:  Mezős Tamás PhD, egyetemi tanár, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 

 

Pusztuló műemlék Pest szívében - A Vogel-ház története és lehetőségei 9:20 
Szerző:  Farkas Tamás Barnabás  
Konzulens: Déry Attila PhD, adjunktus, Magasépítési Tanszék 

 

Kelet és Nyugat határán – Az Árpád-kori rotundák eredetkutatása 9:40 
Szerzők:  Máté Balázs, Varga Géza  
Konzulens:  Daragó László PhD, docens, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 

 

A murgai evangélikus templom műemléki kutatása 10:00 
Szerző:  Szücs Lilla  
Konzulensek:  Krähling János PhD, Dr. habil, egyetemi tanár, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 
 Gyetvainé Balogh Ágnes PhD, egyetemi adjunktus, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék  

 

Archaizálás és haladás - az alsótőki templom története 10:20 
Szerző:  Kovács Rita Georgina  
Konzulensek:  Marótzy Katalin PhD, egyetemi adjunktus, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 
 Halmos Balázs PhD, egyetemi adjunktus, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 

 

Fellnertől Fellnerig - a porte cochère en niche motívum  
két évszázad magyarországi és közép-európai építészetében 10:40 

Szerző:  Ábrahám Bálint Máté  
Konzulens:  Krähling János PhD, Dr. habil, egyetemi tanár, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 



  

Barokk kori svéd építészet 

Oravecz-Deák Tamás  

Konzulens: Mezős Tamás PhD 

Sokan, ha a barokk épületekre gondolnak, olyan szavak jutnak eszébe, mint mozgalmasság, feszültség, 
rejtelmesség, illúzió és drámaiság. Minden jelző igaz a barokk építészet lényére, például a homlokzatok 
konvex és konkáv formáinak kontrasztja, a feszült arányok vagy az egynézőpontból meg nem ismerhető 
tér, ami mozgásra ösztönöz, mind ezt mutatja. Nem utolsó sorban a stílus eleme az egymással függőségi 
viszonyban álló csonka formák, melyek együtt tudnak befejezeté válni, így foglalják egységbe a teret, és 
alakítják megbonthatatlan szerves egészé, így megidézve a gótika egységes tér eszményét. 

Igen, ez a barokk egyik arca, de létezik egy másik. Egy egyszerűbb, harmonikusabb arányú, robusztusabb 
és hidegebb arca. Ez a svéd barokk építészet. 

Svédország a XVII. századi Európában nagyhatalmi pozícióba emelkedett tekintélyes szárazföldi 
hóditásai, és megnövekedett gazdasági ereje okán. Az új körülmények megteremtették az igényt az 
északi országban, hogy szellemében és művészetében is felnőjön a földrész vezető államihoz, és 
szándékának kifejezésére tökéletes eszközt talált az építészetben. Tanulmányútra küldött a svéd korona 
építészeket Franciaországba és Olaszországba, hogy megismerjék a reneszánsz és az újonnan születő 
barokk stílust, és visszatérve északra kamatoztassák új tudásukat. Az előbbiek hozzájárulásából virágzott 
ki a svéd barokk építészet. 

Kutatásomban szeretném a korszak kiemelkedő építészeti emlékeinek, és az azokat formáló körülmények 
részletes elemzésén keresztül bemutatni a barokknak ezt a Magyarországon ismeretlen szegletét. 

 



  

Pusztuló műemlék Pest szívében - A Vogel-ház története és lehetőségei 

Farkas Tamás Barnabás  

Konzulens: Déry Attila PhD 

Az egykori (Két) Szerecsen, ma Paulay Ede utca 33-as számú telek beépítésére 1833-ban Vogel 
Sebestyén, „az első magyar bútorgyárnok”, Pollack Mihállyal készíttetett terveket. A palota építését 
elkezdték, de az építtető halálával a kivitelezés még a korai szakaszában megszakadt. 1845-ben az 
özvegy kérvényt nyújtott be a Fővárosi Tanácshoz az építkezés folytatására Pollack Ágoston és Ybl 
Miklós közös terve alapján, de ezt elutasították. 1860-ban Wieser Ferenc új, a telket a korábbi terveknél 
kedvezőbben kihasználó, alaprajzában a korabeli Pesti paloták közt ritka fogatolt elrendezésű, két belső 
udvaros házat tervezett, melynek megépítését a Tanács engedélyezte, a lakók két év múlva be is 
költözhettek. Az épület később a „Locus” bérház Rt., majd a Magyar Általános Hitelbank tulajdonába 
került,  az 1920-as évektől néhány szobát pedig a szomszédos Weitheimer Orfeum (ma Újszínház) vett 
birtokba. A ház többek közt munkásszálló is volt, de a földszintjén sokáig bőrüzletek, szabóműhelyek is 
működtek, az emeleten iparosok és kereskedők is béreltek lakásokat, mára lakhatatlanná vált az épület. 

Az 1960-as években végzett homlokzatrekonstrukció óta nem volt felújítás, csak bontás. Az 
életveszélyessé váló épületből kibontották a fa szerkezeteket: a fedélszéket, a nyílászárókat, a födémeket 
és ezzel együtt a válaszfalakat; a balesetek elkerülésére a vakolatot is leverték mindenütt. Ezen bontások 
a főhomlokzatot nem érintették, ott az idő végzi el ezt hamarosan. Az utcán járókat „átmeneti” védőtető 
óvja a lehulló vakolattól, a tetőt fémszerkezetű lefedés „helyettesíti” és a lépcsők dúcolata is a ’70-es évek 
óta „ideiglenes”. A kialakult állapotot felismerve egy romkocsma meg is telepedett az épületben, mely 
ugyan szerethető, de az új „funkció” sok kérdést vet fel az épület hosszútávú fennmaradásával 
kapcsolatban. 

Dolgozatom megpróbál a ház jövőjével kapcsolatos kérdésekre műemléki szempontból is kielégítő 
válaszokat adni, alternatívát keresni a fennmaradásra és fenntartásra. Ez az épület nem csak önmagában 
érték, hanem városi kontextusban is. Része az eklektikus belvárosnak, mely a világörökség része, ha 
elpusztul már nem pótolható, de most az utolsó órákban még megmenthet ő.  

 



  

Kelet és Nyugat határán – Az Árpád-kori rotundák eredetkutatása 

Máté Balázs, Varga Géza  

Konzulens: Daragó László PhD 

A körtemplomok Közép-Európában kiemelkedően magas számban találhatóak meg. A rotundákról már 
több művészettörténeti kutatás is készült, viszont építészeti szemlélettel egységesen még nem 
foglalkoztak velük. 

A téma szorosan kapcsolódik a kereszténység elterjedéséhez az itt élő népek körében. Az ősi centrális 
elrendezés megidézi a természeti vallások formavilágát, de már a kereszténységhez kapcsolódó funkciók 
kapnak benne helyet. Ennek következtében a Keleti és a Nyugati Kereszténység határterületén egy olyan 
független építészeti forma jött létre, amely egyik oldalnak sem része. Feltehetőleg ezzel a kialakulóban 
lévő államok a saját szuverenitásukat is próbálták megőrizni, miközben a Bizánci és a Német-Római 
Birodalom egyre nagyobb befolyást akart szerezni a régióban. 

A körtemplomokkal azért érdemes foglalkozni, mert a Kárpát-medence területén jelen ismereteink szerint 
közel kétszáz rotunda található. Ez az emlékállomány az épülettípus elterjedését tekintve kiemelkedő 
jelentőséggel bír. A nagy szám annak lehet az eredménye, hogy ezen a területen a 14. század elejéig, a 
gótika elterjedéséig is épültek ilyen templomok. Ez alatt a hosszú idő alatt az épülettípus több 
funkcióváltozáson esett át, ami a forma elterjedését tette lehetővé. 

A tanulmányunk célja a Közép-Európai körtemplomok állományának bemutatása, kialakulásukra 
vonatkozó történelmi hipotézisek alkotása, valamint a formai és funkcionális kapcsolatok feltárása. 

 



  

A murgai evangélikus templom műemléki kutatása 

Szücs Lilla  

Konzulens: Krähling János PhD, Gyetvainé Balogh Ágnes PhD 

A településre vezető út löszdombba vájva, erdőséggel szegélyezve vezeti a faluba betérő vendéget. 
Tovább haladva elénk tárul a zsákfalu. Ez a település a Tolna megyei Murga, amely egykor több mint 500 
lakost számláló település volt, mára azonban elnéptelenedett. Evangélikus temploma a magyar barokk 
egyik jellegzetes műve, a faluhoz hasonló sorsra jutva romosan áll. A műemlék templom a falu fő 
utcájának telkén egy löszfal előtti magaslaton, elhagyatottan vár felújításra. 

A török időkben elnéptelenedett területen a 18. században német telepesek jelentek meg. Az evangélikus 
templom a Türelmi Rendelet biztosította szabad vallásgyakorlás időszakában épült. Ez a magyar 
történelem egyik meghatározó időszaka, amely éppen a barokk művészet korszakával egyezik. A 
protestáns vallásgyakorlás az addig megszokottól különböző stílusú templomokat igényelt, így ez az 
építési mód új formát adott a magyar épületállománynak. A murgai templom is egy, ebből az örökségből. 
1796-ra készült el, majd 1854-ben jelentősen átépítették. Bár homlokzati középtornyos külső megjelenése 
és csehsüveg boltozatos szerkezete nem tér el a késő barokk katolikus templomokétól, belső formálása 
azonban centrális elrendezésűvé válik. Ezeket a műemlék épületeket meg kell védenünk a jövő generációi 
számára az idő viszontagságaitól. 

A dolgozat vizsgálja a templom építéstörténetét és műemléki kutatásait, összegzi a falu történetét is 
szakirodalmi és levéltári kutatások segítségével. A templom első műemléki kutatása, építészeti felmérése 
1989-ben volt. Majd 2017-ben egy átfogóbb és részletesebb alakhű felmérése is megvalósult, melyben 
három egyetemi társammal együtt vehettem részt. 2018 tavaszán a BME Műemlékvédelmi szakmérnök 
hallgatói értékleltárt készítettek az épületről, illetve a Fachhochschule Potsdam professzora és hallgatói 
különböző vizsgálatokat végeztek az épületen (talajmechanikai, alaptest-, statikai és falnedvesség-
vizsgálat, kárfelvétel). E munkák célja az volt, hogy a romosan álló templom egy későbbi felújításához 
szakmai alapot nyújtson. Dolgozatomban szeretném e munkálatokat bemutatni és a vizsgálatok 
tanulságait és eredményeit összegezni.  

 



  

Archaizálás és haladás - az alsótőki templom története 

Kovács Rita Georgina  

Konzulens: Marótzy Katalin PhD, Halmos Balázs PhD 

2018 nyarán az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék és az Ágoston Sándor Alapítvány szervezésében 
részt vettem az alsótőki református templom helyszíni műemléki felmérésében és a helyszíni iratanyag 
kutatásában, a felújításra váró épület történetének feltárása és építészettörténeti értékelése korábban 
nem történt meg. 

A valamikori Szolnok-Doboka vármegyében, ma Románia Kolozs megyéjében álló templom a 15. század 
végén épült. Térszerkezete román kori eredetű, de az épület számos gótikus jegyet is magán visel, 
egyfajta átmenetként a két stílus között. A területen ekkor már virágzott a gótika, az alsótőki az egyik 
utolsóként épült templom, mely ennyire archaikusan őrzi a román kori jellemzőket a környéken. 

A kutatás támaszkodik a sajnálatosan szűk nyomtatott forrásanyagra, a helyszínen elérhető levéltári 
iratokra és a helyszíni vizsgálatokra. Ezek összeszövéséből feltárható az építéstörténet, melyhez a 
korábban elvégzett dendrokronológiai vizsgálat is támpontokat adott. Az analógiák feltárásához a 
szakirodalom nyújt segítséget. 

A dolgozat célja a templom építéstörténetének ismertetése, és annak a bemutatása, hogy a terület és 
korszak építészeti jellegzetességeit miként viseli magán, valamint milyen épületek hatásait hordozhatja. 



  

Fellnertől Fellnerig - a porte cochère en niche motívum két évszázad magyarországi és 

közép-európai építészetében 

Ábrahám Bálint Máté  

Konzulens: Krähling János PhD 

Porte cochère en niche, azaz íves kocsibehajtó kapu falfülkében - a francia régence és rokokó stílusok 
egyik fő sajátosságának tartott motívum a közép-európai későbarokk számos épületének homlokzatán 
tölt be fontos szerepet. Magyarországon olyan jelentős alkotók munkáin látható, mint Franz Anton Pilgram 
vagy Fellner Jakab, akinek egyes kastély- és templomhomlokzatain a motívum nem csak földszinti 
nyíláskeretezésként, de plasztikus hatású, több emeletet átfogó fülkeként is megtalálható. Több mint egy 
évszázaddal később a porte cochère en niche a monarchiabeli Magyarország városaiban jeles lakó- és 
középületek utcafrontjain kerül alkalmazásra: a neves tervezőpáros, Ferdinand Fellner és Hermann 
Helmer neobarokk stílusban tervezett színházain például gyakran szerepel többszintes méretben, 
oszlopokon nyugvó monumentális timpanonnal egyesítve. A motívum hazai jelenléte végsősoron 
Franciaország kulturális hatására vezethető vissza - a korabeli francia alkalmazásokat a 
magyarországiakkal összevetve azonban az egyezéseken kívül markáns kompozíciós és ízlésbeli 
különbségek fedezhetők fel. Hasonló eredményt hoz sok esetben már a távolábbi közép-európai 
példákkal való összehasonlítás is. 

A dolgozat célja a porte cochère en niche jellemző magyarországi alkalmazásainak bemutatása, és a 
hazai építészetben betöltött szerepének a regionális és nemzetközi kontextusban való elhelyezése. Az 
egyetemes előzmények, illetve a különböző rokonjelenségek tárgyalását követően a motívum barokk, 
majd historizmus korabeli szerepe kerül ismertetésre, kitérve a franciaországi és közép-európai 
századfordulós építészetben való jelenlétére is. A dolgozat során, annak címével összhangban, Fellner 
Jakab és az őt inspiráló építészek munkásságától indulva kerülnek értelmezésre a későbbi rokon 
alkotások, egészen a Fellner és Helmer iroda késői periódusáig és az őket követő alkotók által tervezett 
városi szecessziós épületekig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Épületszerkezettan szekció 

2018.11.14. 09:00–13:00 K. II. 21. 

Elnök:  Birghoffer Péter PhD, kandidátus 

Tagok:  Perlakiné Patkó Csilla PhD, építészmérnök 

 Bozsaky Dávid PhD, tanszékvezető Építészeti és Épületszerkezettani Tanszék,  

 egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem. 

 
Titkár: Bakonyi Dániel PhD, tudományos munkatárs, Épületszerkezettani Tanszék 
 

 

Csapadékvíz-elvezető rendszerek a történeti és kortárs építészetben 9:00 
Szerző:  Kozák Ágnes  
Konzulens:  János Laczkovics, tudományos segédmunkatárs, Épületszerkezettani Tanszék 

 
Hibrid vízszigetelések 9:25 

Szerzők:  Sipeki Dániel, Fényes Kitti  
Konzulens:  Kapovits Géza, mérnöktanár, Épületszerkezettani Tanszék 

 
Üveghab adalékos beton épületszerkezeti alkalmazása 9:50
  

Szerzők:  Bodnár Benedek, Kasza Mária Ilona  
Konzulensek:  Dobszay Gergely PhD, egyetemi docens, Épületszerkezettani Tanszék  
 Heincz Dániel, mérnöktanár, Épületszerkezettani Tanszék 

 
Fázisváltó anyagok alkalmazása épületszerkezetekben - Passzív energiagyűjtő árnyékoló 10:15 

Szerző:  Andrási Alex Gyula  
Konzulensek:  Becker Gábor PhD, DLA, egyetemi tanár, Épületszerkezettani Tanszék 
 Szikra Csaba, mérnök-tanár, Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék 

 
Raklap Ökolak  10:40 

Szerző:  Sárkány Vivien  
Konzulens:  Páricsy Zoltán, mérnöktanár, Épületszerkezettani Tanszék 

 
Utókristályosító adalékszerek hatása a vízzáró betonszerkezetek munkahézagjaira 11:05 

Szerzők:  Bíró Árpád, Fülöp Béla  
Konzulensek: Heincz Dániel, mérnöktanár, Épületszerkezettani Tanszék 
 Nemes Rita PhD, egyetemi docens, Építőanyagok és Magasépítés Tanszék 
 Dobszay Gergely PhD, egyetemi docens, Épületszerkezettani Tanszék  

 
Geotermikus energia előnyei 11:30 

Szerző:  Mészáros Pál  
Konzulens:  Harmathy Norbert PhD, egyetemi adjunktus, Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék 



  

Csapadékvíz-elvezető rendszerek a történeti és kortárs építészetben 

Kozák Ágnes  

Konzulens: János Laczkovics  

Az ember létezése óta keresi a védelmet a természeti hatások ellen – legyen szó csapadékról, szélről, 
túlzott felmelegedésről vagy lehűlésről. Eleinte a környezetében kereste hajlékát, később saját igényeihez 
igazítva alkotta meg azt. Ahogyan az igények gyarapodtak, az ember egyre kifinomultabb szerkezeteket 
alkotott, és hamarosan egy új szempont is megjelent: az esztétika. A funkcionális elemek vagy díszítést 
kaptak, vagy elrejtésre kerültek – ennek módjai a különböző építészeti korstílusok során változtak. 

Dolgozatomban a történeti csapadékvíz-elvezető rendszereket szeretném ismertetni, és rekonstrukciós 
javaslatokat ajánlani. Ha egy ókori vagy román kori vízköpő rekonstrukciója nem is túl gyakori, annál 
inkább a XIX-XX. század rejtett ereszeinek javítása aktuális probléma, szinte mindennapos kihívást jelent 
Budapest építészetében. 

Kiemelten fontosnak tartom a nem látszó csatornák tárgyalását. Ennek oka, hogy a kortárs építészetben, 
bár részben más formában, de újra felfedezték őket. Másrészt, ahogyan említettem, Budapest 
figyelemreméltó historizáló épületállománnyal rendelkezik, mely igen nagy arányban, és igen 
változatosan alkalmazza ezeket a szerkezeteket. Általános és speciális csomópontokat, 
meghibásodásokat, jól és rosszul kivitelezett helyreállításokat keresek, értékelek, és próbálok válaszokat 
adni rájuk. 

Dolgozatom célja kettős: egyrészt a régi szerkezetek ismeretét a helyreállításhoz és új konstrukciók 
létrehozásához elengedhetetlennek tartom. Másrészt ezek a megoldások izgalmas inspirációt 
nyújthatnak a mai építészeti gyakorlatban is. 



  

Hibrid vízszigetelések 

Sipeki Dániel, Fényes Kitti  

Konzulens: Kapovits Géza 

Napjainkra az építési gyakorlatban alkalmazott vízszigetelő anyagok palettája rendkívüli módon 
differenciálódott. Az eltérő anyagi összetételű és teljesítményű szigetelő rendszerek teljes spektrumának 
átlátása a tervezők és a kivitelezők számára is nehézséget jelent. Ez önmagában is körülményessé teszi 
a követelményszinteknek megfelelő termék kiválasztását. Összetettebb igénybevételek esetén gyakran 
nincs is lehetőség, hogy  a szigetelés vonalvezetése egyetlen rendszer alkalmazásával kerüljön 
kialakításra. 

Ebből adódóan egyre gyakrabban van szükség eltérő rendszerű, anyagi összetételű szigetelőanyagok 
csatlakoztatására, melynek tervezése és kivitelezése is komplex körültekintést igényel. Jelenleg ez a 
probléma az erre vonatkozó kutatások, szakirodalom és a gyártók közötti tapasztalatcsere hiányában 
megoldatlannak tekinthető. A dolgozat célja a napjainkban leggyakrabban alkalmazott, eltérő 
szigetelőrendszerek összeférhetőségének, ezek közötti mechanikai kapcsolat kialakításának vizsgálata 
kísérleti alapon. 

Szakkivitelezők segítségével anyagmintákat készítünk meghatározott szigetelőanyag-párosításokból, 
majd anyagkísérletek során vizsgáljuk ezen minták mechanikai jellemzőit, végül a kapott eredményeket - 
a kapcsolat minőségétől függően értékelve - táblázatos formában foglaljuk össze. 

 



  

Üveghab adalékos beton épületszerkezeti alkalmazása 

Bodnár  Benedek, Kasza Mária Ilona  

Konzulens: Dobszay Gergely PhD, Heincz Dániel 

Napjainkban a látszóbeton meghatározó szerepet tölt be a kortárs építészetben. Alkalmazását gyakran 
és szívesen társítják egyfajta szerkezeti „őszinteség” gondolatával. Az egyre szigorodó hőtechnikai 
követelményeket figyelembe véve, ez az érv nem állja meg a helyét: a látszóbeton szerkezet – ha fűtött 
teret határol – mindig valamilyen szendvics szerkezetű, maghőszigeteléssel van ellátva. 

Logikusan merül fel tehát az a gondolat: lehet-e olyan hőszigetelő képességű szerkezeti betont előállítani, 
amelynek segítségével homogén, de a hőtechnikai követelményeknek is megfelelő, külső térelhatároló 
falak is készíthetők. A különböző adalékú könnyűbetonokkal régóta számos kutatás foglalkozik. Ezeket 
általában nem homogén szerkezeti falként, hanem valamilyen bordaváz közötti kitöltésként ismertetik.  
Egy új és innovatív megoldás lehetőségét ismertük fel habüveg granulátum adalék alkalmazásában, 
melynek kutatása és építészeti példái sem túl gyakoriak. Ismerve a habüveg, mint alapanyag jellemző 
tulajdonságait, elképzeltünk egy olyan építészeti alkotást, amely valóban homogén, egyféle anyagból épül 
fel, és minden nézetében megmutatja az anyag szépségét. 

Kutatásunkkal első körben feltárjuk a habüveg adalékos beton ismert alkalmazásait, az ezzel foglalkozó 
kutatásokat, cégeket, megépült példákat. A következőkben azokra a kérdésekre kerestük a választ, 
amelyek az új, innovatív alkalmazásnál felmerülhetnek: 

> Hogyan függnek a beton szilárdsági, hő- és nedvességtechnikai tulajdonságai az adalék arányától, 
szemeloszlásától? 

> Hogyan kell a jellemző épületszerkezeti részleteket kialakítani, milyen vasalás lehet és szükséges? Mi 
történik az áthidalóknál, falvégeknél, koncentrált teherátadási pontokon? 

> Hogyan lehet modellezni a falszerkezet komplex épületfizikai működését, csapóeső, szél, öntisztulás 
és egyéb hatások és szempontok esetén? 

Kutatásunk számos további részkérdés fontosságát vetette föl, melyek kijelölik a kutatás további 
lehetséges irányait. 

 



  

Fázisváltó anyagok alkalmazása épületszerkezetekben - Passzív energiagyűjtő árnyékoló 

Andrási  Alex Gyula  

Konzulens: Becker Gábor PhD DLA, Szikra Csaba 

Napjaink legfontosabb kérdései a fenntarthatóság és az energiatakarékosság. Ehhez a hatékony és 
megújuló források kiaknázására, és az energiafogyasztás csökkentésére van szükség. Az épületek 
működtetésére fordított energiaigény redukálásával a globális energiafogyasztás jelentősen 
mérsékelhető lenne. Ez újszerű elvek és technológiák alkalmazásával érhető el. A dolgozat célja új 
módszer kidolgozása az épületek energiahatékonyságának növelése céljából, javaslat egy passzív 
szoláris rendszer kialakítására, ami széles körben alkalmazható a meglévő és az újonnan létesülő 
épületekben egyaránt. A javasolt épületszerkezeti megoldás a fázisváltó anyagok (az angol Phase 
Change Materials kifejezésből PCM) hőtároló képességét használja ki. Ezeknek az anyagoknak az a 
különlegessége, hogy a halmazállapot változásuk küszöbhőmérséklete vegyiparilag beállítható. A 
fázisváltás során viszonylag nagy mennyiségű energiát nyelnek el, illetve adnak le állandó hőmérséklet 
mellett. Ezt az energiát látens, nem érzékelhető hőnek nevezik. Az ilyen anyagok az 
épületszerkezetekben a hőtároló tömeget képesek helyettesíteni, viszonylag kis mennyiségben is. A 
dolgozatban bemutatott, a fázisváltó anyagokkal foglalkozó kutatások és épületszerkezeti megoldások 
inspirálták az új megoldást. A javasolt konstrukció egy belső oldali árnyékoló szerkezet, amibe fázisváltó 
anyagot integrálva passzív szoláris rendszer alakul ki. A PCM-nek köszönhetően az árnyékoló a télen 
beérkező napsugárzás energiáját tárolja, és azt késleltetve, az esti órákban adja le a belső tér irányába. 
A szerkezet nyáron is kedvezően befolyásolja a belső hőmérsékletet, a túlmelegedést okozó felesleges 
hőt tárolva azt később, az esti órákban a külső tér felé adja le. Így a szerkezet a fűtési és a hűtési 
időszakokban is csökkentheti az adott épület termikus komfortjához szükséges energiaigényt, az átmeneti 
időszakokat, hőmérséklet-kiegyenlítő hatásának köszönhetően meghosszabbíthatja. A PCM árnyékoló 
leghatékonyabb kialakítása további kísérletek és szimulációs vizsgálatok alapján dolgozható ki. A passzív 
működésű szerkezetnek köszönhetően az épületek energiamérlege jelentősen javulhat, energia 
felhasználásuk csökkenhet. Amennyiben elérhető a széles körű alkalmazhatóságuk, ez hozzájárulhat a 
globális energiafogyasztás mérséklődéséhez. 



  

Raklap Ökolak 

Sárkány Vivien  

Konzulens: Páricsy Zoltán 

Egy indiai ökofaluban töltött 3 hónap után hazaérve megjelent bennem az igény egy kisházra, ahol a 
lehető legnagyobb mértékben a természettel együttműködve, harmóniában kapcsolódva lehet élni. Az 
igényhez tartozik még, hogy saját kezűleg építhető, a lehető legalacsonyabb költségű, és akár egy 
közműveket nélkülöző területen is egész évben lakható legyen. A természettel együttműködő szándék 
nem csak a mindennapi használatra, hanem a használt építőanyagokra és technológiákra is vonatkozik. 
Egy magyarországi kisközösség - melynek része vagyok - több tagja szintén jelezte, hogy szívesen 
építene a fentieknek megfelelő épületeket. 

Ezekből kiindulva kerestem anyagokat, és találtam az egyutas raklapot, mint lehetséges újrahasznosított 
építőanyagot, amit egy használat után kidobásra szánnak. A választásban a közösség egyik tagja, Végső 
Gergely példája motivált, egyutas raklapokból építéssel kapcsolatos tapasztalataiból rengeteget merítve 
kezdtem el dolgozni a szerkezet kialakításán. A természetes úton könnyen lebomló hőszigeteléseket 
számba véve szalmabálát választottam további fő építőanyagnak, amihez sártapasztás társul. 

A cél a munkám során egy napjaink igényeit kielégítő, fenntartható - lehető legkisebb ökológiai lábnyomra 
törekvő -, alacsony ráfordítású, bővíthető épület. Szerkezeti kísérlet, megoldások keresése eltérő 
terepviszonyok és egyező alapszemléletű, de különböző igényű használók esetén.  

 



  

Utókristályosító adalékszerek hatása a vízzáró betonszerkezetek munkahézagjaira 

Bíró Árpád, Fülöp  Béla  

Konzulens: Heincz Dániel, Nemes Rita PhD, Dobszay Gergely PhD 

Napjainkban az építési folyamatok változnak, újabb és újabb technológiák versenyeznek egymással 
fejtörést okozva a tervezőknek, hogy melyik lehet a legjobb megoldása a tervezett épületnek. Nincs ez 
másként a mélyépítési munkáknál és a vízzáró betonoknál sem:  adalékszerek jelentek meg, melyek 
állítólag, vagy ténylegesen kiváltják a vízszigetelést, időt és pénzt spórolva az építtetőknek. Ma már elég 
sok adalékszer gyártó cég állítja, hogy a lemezes vízszigetelések kora lejárt, mivel különböző adalékokkal 
elérhető a betonban olyan szintű kristályosodás, amivel vízhatlannak minősíthető a szerkezet. 

A tömegszigetelés elve és követelménye már régóta ismert, így annak problémái is, melyek többnyire a 
munkahézagok körül összpontosulnak. A legtöbb vízbetörés, szivárgás és látványos esztétikai probléma 
is a munkahézagok szakszerűtlen kivitelezésére vezethető vissza. A kristályosító adalékszerek segítenek 
a beton vízzáróságában, azonban a munkahézagok problémakörére nincs egyértelmű válaszuk. Sok a 
hiányzó adat és kérdés: Elhagyható a munkahézag szalag, melynek elhelyezése sok esetben 
körülményes? Kristályosodik a beton a munkahézagban? Ha adalékszer van a betonban, tekinthetjük 
vízhatlannak a szerkezetet? 

A kísérleteink során több kristályosító adalékszert vetettünk össze, melyeket laboratóriumi körülmények 
között vizsgáltunk, hogy választ kapjunk kérdéseinkre. Modelleztük a vasbeton lemezalap és fal közötti 
munkahézag vízbetörését – mely a legkritikusabb a vízzáró beton szerkezetekben – a próbatestek 
száradási idő utáni víznyomás alá helyezésével. Dolgozatunk célja, hogy segítsük a tervezőket a legjobb 
betonszerkezetek megválasztásánál és bátran használják a legújabb technológiákat. 

 



  

Geotermikus energia előnyei 

Mészáros Pál  

Konzulens: Harmathy Norbert PhD 

A tudományok és a technológiák fejlődésével egyre több lehetőségünk van energiatudatosan tervezni. A 
gyakorlatban mégsem nő megfelelőképpen az ilyen típusú tervek száma. Az egyik oka ennek az, hogy 
több idő és pénz kell ezeknek a tervezéséhez és kivitelezéséhez. A munkám rá fog világítani arra, hogy 
a geotermikus energia kihasználása viszonylag rövid időn belül megtérül, miközben a szén-dioxid 
kibocsájtása is csekélyebb, mint egy hagyományos fűtési rendszernek. 

Egy konkrét épületen fogom kiszámolni, hogy mekkora energia szükségletei vannak, majd ezeket 
kielégítve egy hagyományos fűtési rendszerrel, és egy geotermikus energiát használó fűtési rendszerrel 
fogom megtervezni a gépészetét. Végezetül a két rendszer, primerenergia igényeit összehasonlítva, 
levonom a következtetéseket. 



  

Geometria és tartószerkezetek szekció 

2018.11.14. 09:00–11:20 K. II. 50. 

Elnök:  Károlyi György PhD, egyetemi tanár, Nukleáris Technika Intézet 

Tagok:  Szilágyi Brigitta PhD, egyetemi docens, BME Geometria Tanszék 

 Pongor László, statikus, Pond Mérnöki Iroda Kft. 

 
Titkár: Baranyai Tamás, tanársegéd, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék 
 

 

Víztornyok lengésének egyszerűsített vizsgálata  
a víztömeg lengésének figyelembevételével 9:00 

Szerző:  Bárkányi Gellért  
Konzulens:  Vető Dániel PhD, tanársegéd, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék 

 

Ellipszoidok távolság-vezérelt alakfejlődésének numerikus vizsgálata 9:20 
Szerző:  Csallóközi Dániel  
Konzulens:  Domokos Gábor PhD, DSc, Dr. habil egyetemi tanár, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék 

 

Tartószerkezet tervezés evolúciós eljárásokkal. 9:40 
Szerző: Boronkay Gábor Szilveszter  
Konzulens:  Pintér Imre, adjunktus, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék 

 

Szerkesztések relief perspektívában 10:00 
Szerző:  Blaesius Bence  
Konzulens:  Pék Johanna PhD, egyetemi adjunktus, Építészeti Geometria és Informatika Tanszék 

 

Térrácsok kontinuum modelljének vizsgálata 10:20 
Szerző:  Szabó Simon  
Konzulens:  Sajtos István PhD, egyetemi docens, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék 

 

Piramisok geometriája 10:40 
Szerző:  Regős Krisztina  
Konzulensek:  Domokos Gábor PhD, DSc, Dr. habil egyetemi tanár, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék 
 Lángi Zsolt PhD, egyetemi docens, Geometria Tanszék 
 Kovács Norbert Krisztián PhD, egyetemi adjunktus, Polimertechnika Tanszék 

 

Digitális Koncepcióalkotás 11:00 
Szerzők: Fülöp Botond, Polito Balázs Árpád  
Konzulens:  Strommer László PhD, egyetemi docens, Építészeti Geometria és Informatika Tanszék 



  

Víztornyok lengésének egyszerűsített vizsgálata a víztömeg lengésének 

figyelembevételével 

Bárkányi Gellért 

Konzulens: Vető Dániel PhD 

A víztorony tulajdonképpen egy magasan elhelyezett víztartály, ebből adódóan a súlypontja viszonylag 
magasan van. Könnyen belátható, hogy ha a tartály valamilyen okból vízszintes irányban mozdul el 
(kileng), akkor a tárolt víz viselkedése eltér a szilárdan helyéhez kötött tömeg viselkedésétől, a torony és 
a víz összekapcsolt mozgást végez. Dolgozatom első sorban ezen rendszer rezgéstani modelljével, saját 
rezgésszámának meghatározásával foglalkozik. 

Hasonló jelenség a hajók, szárazföldi járművek tartályaiban szállított folyadék lengése, amely akár 
stabilitásvesztéshez is vezethet, de az űrhajók esetében is katasztrófa adódhat az üzemanyag periodikus 
mozgásából (’slosh dynamics’). Ezeken kívül pedig a vízben úszó hajótestek stabilitásának jellemzésére 
szolgáló metacentrum fogalma is a témához kapcsolódik – ebben az esetben a kiszorított víz súlypontja, 
tehát a felhajtóerő hatásvonala tud eltolódni. 

Egy többszabadságfokú rendszer mozgásának vizsgálata, értelmezése számomra nagyon érdekes, 
azonban kissé megfoghatatlan feladat volt, de a dolgozat készítése közben megtapasztaltam, hogy jól 
feltett kérdésekkel, a valóságot közelítő, egyszerű modellekkel sokkal könnyebben közelíthető meg egy 
probléma. 

Szerkezeti kialakítás szempontjából sokféle víztorony létezik, ezek közül a dolgozatban azokat 
vizsgáltam, amelyek befogott konzolként modellezhetők, a tartály pedig gömb alakú (hidroglóbusz). Első 
lépésként egy lengéstani modellt állítottam fel, és ez alapján az összetett rendszerek saját rezgésidejének 
meghatározására szolgáló összegzési tételeket használva tudtam meghatározni a vízzel töltött víztorony 
lengési periódusidejét. A kapott lengésidőt a tartály-telítettség, mint paraméter függvényében ábrázoltam, 
és összevetettem az irodalomban található összefüggéssel. Elemeztem a többi paraméternek a 
lengésidőre gyakorolt hatását is. 

Az ilyen jellegű szerkezetek (rendszerek) részletes vizsgálata elengedhetetlen a földrengési hatás 
figyelembevétele során, ugyanakkor egyes esetekben pozitív hatásuk miatt is praktikus az ehhez 
kapcsolódó jelenségek ismerete: víztartályok alkalmazásával az épületek földrengés elleni védelmére is 
törekedhetünk.  

 



  

Ellipszoidok távolság-vezérelt alakfejlődésének numerikus vizsgálata 

Csallóközi Dániel  

Konzulens: Domokos Gábor PhD 

A természetben előforduló élettelen tárgyak (pl. kavicsok) alakfejlődéséről (kopásáról) szóló legrégebbi 
ismert leírás Arisztotelésztől származik. Az ezen leírás alapján létrehozott matematikai modell ún. 
sugárirányú távolság-vezérelt modell, melyről tudjuk, hogy a természetben ritkán fordul elő. 

Az alakfejlődéstan (morfodinamika) azonban egy ma is élénken kutatott tudományterület. Ezen 
folyamatok egy lehetséges matematikai leírása az Arisztotelész modelljével rokon, párhuzamos távolság-
vezérelt modell, ezen belül a merőleges affinitás. 

Szemléletesen egy kavics kopása úgy képzelhető el, hogy a kavics felületén lévő pontok valamilyen 
szabály szerint a kavics belsejének irányába mozognak. A merőleges affinitás ilyen modell, itt ugyanis 
időben változatlan, a kezdeti alakzatot metsző síkra merőleges egyeneseken mozognak a test felületi 
pontjai a sík felé. A pontok mozgása ekkor csak az adott pont síktól való távolságá-nak függvénye. 

A geológiában az alakfejlődés leírásához használt leggyakoribb alakjellemzők közé tartoznak test 
bizonyos módon meghatározott tengelyeinek arányai, illetve a test izoperimetrikus aránya, mely annak 
térfogata és felülete között mutat összefüggést. 

Az irodalomban [1] háromtengelyű ellipszoid tengelyirányú merőleges affinitása esetére már bizonyították 
a tengelyarányok változását, de az általános irányú affinitás esetére csak sejtéseket fogalmaztak meg. 
Az izoperimetrikus aránnyal kapcsolatban általános esetre vonatkozó állításokat is bizonyítottak. 

Dolgozatom elkészítésével célom egyrészt a korábban bizonyított állítások illusztrálása, másrészt a 
sejtések vizsgálata numerikus módszerekkel, valamint az eredmények térbeli megjelenítése. 

Dolgozatom elkészítéséhez felhasználtam a „Mechanikai feladatok matematikai modellezése” című 
szabadon választható tárgyban tanultakat, illetve a 2017. évi TDK dolgozatom anyagát. 

[1] Domokos, G. & Lángi, Z., The Evolution of Geological Shape Descriptors Under Distance Driven Flows, Math Geosci (2018) 50: 337. 
https://doi.org/10.1007/s11004-017-9723-9 
 

https://doi.org/10.1007/s11004-017-9723-9


  

Tartószerkezet tervezés evolúciós eljárásokkal. 

Boronkay Gábor Szilveszter  

Konzulens: Pintér Imre 

A mai világban egyre nagyobb reflektorfényt kapnak olyan témák, mint a mesterséges intelligencia, tanuló 
algoritmusok. Egyre nagyobb tech cégek fektetnek mély tanuló algoritmusokba és életünket is egyre több 
színtéren nem látható algoritmusok irányítják. A kérdés jogosan felmerülhet, hogy az építészet az 
algoritmusok által irányított világban hogyan alakulhat át. 

Ez a folyamat már régen elkezdődött szakmánkban is, de egyelőre még mindig csak helyét keresi. Viszont 
tendenciaként megfigyelhető, hogy egyre több nagyobb cég egyre több energiát és pénzt fektet az 
építészet algoritmikus megközelítésébe. Építészek is elkezdtek programozást használni, mint egy 
eszközt a tervezési, főleg koncepcionális, ám néha akár a kivitelezési fázisban is. Sokszor nem is 
szükséges egy adott programozási nyelvet, mint egy Python vagy C#-ot megtanulni, az építészeti vizuális 
gondolkodáshoz közel álló, vizuális programozási felületek is egyre elterjedtebbek, erre jó példa a 
Grasshopper is. 

Ezt a McNeel Rhinoceros CAD szoftverhez tartozó kiegészítőt használják többek között Zaha Hadid, 
Norman Foster, Bjarke Ingels, Thomas Heatherwick irodájában is. Ilyen eszközökkel könnyen elérhetővé 
és használhatóvá válhatnak olyan misztikusnak tűnő algoritmusok, mint az evolúciós vagy mély tanuló 
programok. Sokszor hallhatjuk ezeket a kifejezéseket, de hogy valójában miről van szó és milyen módon 
hasznosíthatjuk lehetőségeiket, már ritkán. 

Ebben az írásomban szeretném kutatni, hogy egy gyakorlatiasabb példában, milyen lehetőséget 
nyújthatnak az evolúciós eljárások szerkezettervezés szempontjából, mikor lehet érdemes a használatuk 
és milyen megfontolandó tényezőket kell figyelembe venni. 

A téma feldolgozása során a Komplex tervezési feladatomat választottam, mely a XII. kerületben 
tervezendő fogaskerekű végállomást dolgozza fel. A félév során is ezeket az eljárásokat használtam, 
azok eredményét mutatnám be, továbbá kitekintéseken keresztül demonstrálnám működésüket, 
felhasználási lehetőségüket, esetlegesen felmerülő problémáikat.  

 



  

Szerkesztések relief perspektívában 

Blaesius Bence  

Konzulens: Pék Johanna PhD 

Hazánkban a relief perspektíva ugyan ismert leképzési rendszer, hiszen igen sok helyen találkozhatunk 
domborművekkel, építészeti alkotásokkal vagy éppen színpadi díszletekkel, azonban a leképzés 
menetéről és mibenlétéről legfőképpen magyar nyelven viszonylag kevés írásos anyag található. Ezen 
sajátos vetítési rendszer megértéséhez végzett vizsgálataim során azt tapasztaltam, hogy a klasszikus 
ábrázoló geometriai tankönyvek is relatíve keveset írnak a relief perspektíváról. Úgy gondolom, hogy ez 
a leképzés több szempontból is egyedinek mondható, hiszen képes a végtelennek feltételezett teret egy 
előre meghatározott mélységre „összesűríteni” úgy, hogy mindez a változás alig tapasztalható a teret 
szemlélő szemszögéből, azaz a mélységérzet valódinak érzékelhető. Egyszerűen megfogalmazva, térbeli 
testből a leképzés után is térbelit kapunk. 

Dolgozatom nem egy konkrét szerkesztés alapos bemutatására fókuszál, hanem szeretné általánosan 
kiegészíteni a szakirodalmat, hogy a segítségével többen tanulmányozhassák a relief perspektíva 
egyedülálló vetítési rendszerét. 

A dolgozat első fejezetei a leképezéshez tartozó elméleti ismeretek rendszerezésével, valamint 
sajátosságainak bemutatásával foglalkoznak. Ezen fejezetekben az elmélet és a gyakorlat nem különül 
el egymástól, így a szükséges ábrázoló geometriai ismeretek mellett párhuzamosan a szorosan 
kapcsolódó példák is megjelennek. A rendszer megértéséhez szükséges szerkesztéseken kívül olyan 
speciális helyzetű pontok és egyenesek leképzését is megismerhetjük, melyek az egyes objektumok relief 
képének meghatározása során előfordulhatnak. 

A dolgozat következő fejezetében komplex épületek ábrázolásával foglalkozom, mindezt 3D-s interaktív 
modellek segítségével ábrázolva és bemutatva. A számítógépes ábrák az AutoCAD és a GeoGebra 
programokkal készültek. 

A tudományos diákköri munkám másik fő eredménye egy olyan összetett modell elkészítése, amely nem 
csupán egy objektum relief képét ábrázolja, hanem a teljes leképezési rendszert bemutatja. Bízom abban, 
hogy a modell segítségével a relief perspektíva speciális tulajdonságai könnyen érthetővé válnak az 
érdeklődők számára.  

 



  

Térrácsok kontinuum modelljének vizsgálata 

Szabó Simon  

Konzulens: Sajtos István PhD 

A térbeli rácsostartók, térrácsok gazdaságos mivoltuk és sokféle kialakítási lehetőségeik miatt egyre 
jobban kiszorítják nagyobb fesztávokon a felületszerkezeteket (vasbeton héjak). Nehézséget okoz viszont 
ezeknek a szerkezeteknek az analízise, mivel a klasszikus módszer szerint még előtervezési szakaszban 
is nagy mennyiségű adatot kell megadni az igénybevételek meghatározásához, továbbá a kapott 
eredmények is csekély betekintést engednek a szerkezet erőjátékába. Ennek a problémának a 
feloldására használták a helyettesítő kontinuum módszert. Így a térrács igénybevételei meghatározhatóak 
egy könnyebben felvehető és jobban kezelhető kontinuum modellel. Eredetileg a módszert a 
számítógépek numerikus számításának határai tették szükségessé, de mostanra, amikor ez nem jelent 
problémát a módszer továbbra is használható térbeli rácsok parametrikus és előtervezésére. 

Az előző évben, dolgozatomban a kontinuum módszert és annak pontosságát mutattam be egy elliptikus 
felületen elhelyezett térrács példáján. A dolgozat tanulsága az volt, hogy a módszer sok fajta 
alakváltozást, és ebből adódóan igénybevételt elhanyagol, így a módszerrel kapott értékek nagyban 
eltértek a pontos rúderőktől. Az elemzett példán kiderült, hogy a módszerből kapott eredmények nagy 
eltéréseket mutatnak a pontos a rács peremein illetve a támaszok közelében és kielégítő pontosság csak 
általános mezőközépi helyeken adódott. Ebben a dolgozatban ezeknek az eltéréseknek a miértjeire 
keresek választ, illetve hogy hogyan lehetne ezeket a hatásokat minimalizálni. A dolgozat keretein belül 
elemzem, hogy az egyes, a szakirodalomból ismeretes a kontinuum modellt pontosító módszerek 
mennyire csökkentik a valós rúderőktől való eltéréseket. Különös figyelmet fordítok a módszerhez 
használt számítási munka minimalizálásán, hogy a pontosított módszer használható legyen a 
gyakorlatban is. 

Az ábrán látható egyszerű példán jól láthatóak a peremeken mérsékelt, a támaszoknál nagy eltérések, 
továbbá hogy kielégítő eredményt csak mezőközépen kaptunk (1. ábra). 

 

 

(1. ábra): Két oldalt csuklósan (bal-jobb oldal) megtámasztott két rétegű térrács analízisében kapott 
eltérések eloszlása. 



  

Piramisok geometriája 

Regős Krisztina  

Konzulens: Domokos Gábor PhD, Lángi Zsolt PhD, Kovács Norbert Krisztián PhD 

Poliédereknek nevezzük a 3 dimenziós térben véges sok síklappal határolt testeket. Konvexnek nevezünk 
egy poliédert, ha két tetszőleges pontját összekötő szakasz a poliéder belsejében halad. Konvex 
poliéderre jó példa egy kocka, vagy akár egy tetraéder. 

A poliédereket csoportosíthatjuk lapjaik, csúcsaik és éleik száma szerint. Az Euler-féle poliéder-tétel 
alapján konvex poliéderekre igaz az f+v=e+2 összefüggés, ahol f a lapok, v a csúcsok, e pedig az élek 
száma. Ezt felhasználva azt mondjuk, hogy az f lapú, v csúcsú konvex poliéderek az (f,v)C elsődleges 
kombinatorikai osztály elemei. 

Ennél kevésbé ismert, ám bizonyos szempontból hasonló osztályozása a poliédereknek az egyensúlyi 
helyzeteik száma alapján való csoportosítás. Degenerált esetektől eltekintve a lapokon lévő egyensúlyi 
helyzeteket stabilnak nevezzük és számukat S-sel jelöljük, a csúcsokon lévőket instabilnak nevezzük és 
számukat U-val jelöljük, az éleken lévőket pedig nyereg típusú egyensúlyoknak nevezzük és számukat 
H-vak jelöljük. A Poincaré-Hopf tétel alapján igaz az S+U=H+2 összefüggés, melynek alapján a 
poliédereket (S,U)E elsődleges egyensúlyi osztályokba soroljuk. 

Azon túlmenően, hogy f≥S, v≥U, elég kevés általános összefüggés ismert a két osztályozás 
kapcsolatáról, még a legegyszerűbb osztályokban is rengeteg a nyitott kérdés. 

A dolgozat témája az (5,5)C osztály (az úgynevezett pentaéderek, vagy más néven négyszög alapú gúlák, 
avagy piramisok) besorolása az (S,U)E osztályokba MATLAB számítógépes program használatával. A 
következő kérdésekre kerestem a választ: 

(a) SEJTÉS: (J.H. Conway, 1969): Nem létezik pentaéder az (S,1)E, (1,U)E  (S,U=1,2,3,4,5) 
egyensúlyi osztályokban. 

(b) TÉTEL: Létezik pentaéder az (S,U)E, (S,U=2,3,4,5) osztályok mindegyikében. 

A program segítségével numerikusan megerősítettem J.H. Conway 1969-es sejtését és konstruktív 
eszközökkel bebizonyítottam a (b) tételt. Az utóbbival kapcsolatos eredmény alátámasztására az 
azonosított 16 egyensúlyi osztály egy-egy kiválasztott elemét 3D nyomtatóval is megvalósítottam. 

 



  

Digitális Koncepcióalkotás 

Fülöp Botond, Polito Balázs Árpád  

Konzulens: Strommer László PhD 

Az építészeti tervezési folyamat kezdeti, intuitív fázisában igen fontos a formai inspiráció, melynek alapja 
lehet bármilyen test vagy alakzat, legyen az természeti képződmény, képzőművészeti alkotás, vagy az 
épített környezet része. 

A koncepcióalkotás, jelen esetben leginkább a formai jelleg kialakítására tett próbálkozásaink a már 
meglévő elemek ihlette saját, szubjektív ízlésünknek szóló és ízlésünkből eredő képződmények. 
Személyünk rögtön elvárásokkal is fordul saját produktumunk iránt, mely elvárásoknak megfelelni 
próbálkozások útján, papírra vetett egzakt formák újra és újra gondolásával tudunk. 

A skiccelés, mint építészeti mozzanat, alkalmas a tervezés kezdeti fázisában a mű jellegét, magját, 
kvintesszenciáját hozzánk közelebb hozni, amikor fel- felvillanó gondolatainkat még absztrakt formákban 
a papírra vetjük. A folyamat, meglehet lassú, viszont a gyakorlott művész a sejtését hatékony közelítéssel 
képes a valóságban is megjeleníteni és egyszerre el is zárni magát a további lehetőségek 
végtelenségétől. Az egyenes úttól való eltérés a végső megoldásig az idő és türelmünk függvénye. 

Munkánk célja a koncepcionális formakeresés részleges digitalizálása, a skiccelés több dimenzióssá való 
kiterjesztése és az eredmények, részeredmények könnyű felhasználása. Általunk megadott keretek 
között ugyan, de még így is széles spektrumon, számos paraméter állításával, a „shape grammar” 
analógiáját követve kétdimenziós alakzatokat hozunk létre, melyek egy általunk felhasználni kívánt, 
szubjektumunknak tetsző forma metszeteit adják. Az egyszerű hívószavakra hallgató formai 
tulajdonságok mértékének megadásával generálhatunk szögletesebb, szélesebb, keskenyebb, 
hegyesebb vagy akár fluktuáló, pulzáló, puritán alakzatokat. 

 



  

’identitás és kultúra’ 6 - Fürdő a felszínen szekció 

2018.11.14. 8:00–10:45 K. II. 11. 

Elnök:  Sajtos Gábor DLA, építész 

Tagok:  Kisberzsenyi-Nagy György DLA, egyetemi tanársegéd,  

 NYME SKK Alkalmazott Művészeti Intézet, Építész Tanszék 

 Eplényi Anna PhD, MSc. Tájépítész mérnök, egyetemi adjunktus, SZIE - BP, Kertművészeti Tanszék 

 Helfrich Szabolcs DLA, egyetemi adjunktus, BME Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 

 
Titkár: Terbe Rita DLA, egyetemi adjunktus, BME Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 

 

A szekcióhoz kapcsolódó kiállítás 2018.11.15–22. között megtekinthető a K. II. 10. teremben. 
 

 

Csobbanj!  8:00 
Szerző:  Petró Liza  
Konzulens: Vasáros Zsolt DLA, tanszékvezető egyetemi docens, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 

 

Mikháza - Közösségi fürdő tervezése az erdélyi kalákák nyomán 8:15 
Szerzők:  Berghauer Roland, Skrek Ágnes Zsófia  
Konzulensek:  Vasáros Zsolt DLA, tanszékvezető egyetemi docens, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 
 Lőcsei Vera, meghívott oktató, Lakóépülettervezési Tanszék 

 

Hűvös Érintés  8:30 
Szerzők:  Bató Johanna, Lu Tong Xintia, Ferencz Réka Veronika  
Konzulens:  Terbe Rita DLA, egyetemi adjunktus, BME Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 

 

Mocsolya - Felsőtelekes 8:45 
Szerzők:  Horváth Rita, Omiliák Mihály  
Konzulensek:  Terbe Rita DLA, egyetemi adjunktus, BME Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 
 Vasáros Zsolt DLA, tanszékvezető egyetemi docens, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 

 

Fürdő a vízben  9:00 
Szerzők:  Polenszki Lilla, Cser Anita  
Konzulens:  Szécsi Zoltán DLA, egyetemi docens, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 

 

Fröccs  9:15 
Szerzők:  Kalocsai Gergő, Csik Fanni  
Konzulensek:  Szabó Dávid, tanársegéd, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 
 Fábián Gábor, tanársegéd, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 

 

Somlói hegyfürdő 9:30 
Szerzők:  Krajnyák Nándor Bence, Tokaji Péter  
Konzulens:  Nagy Iván DLA, egyetemi adjunktus, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 

 

Fal-fürdő  9:45 
Szerző: Beöthy-Molnár Dorottya Klára  
Konzulens:  Vasáros Zsolt DLA, tanszékvezető egyetemi docens, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 



  

Harmonikus kiemelkedés 10:00 
Szerzők:  Ferenczi Natália, Marinkás Anikó, Tóth Bence  
Konzulens:  Szabó Dávid, tanársegéd, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 

 

Somló esszenciája 10:15 
Szerző:  Bogáthy Zsolt  
Konzulens:  Nagy Iván DLA, egyetemi adjunktus, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 



  

Csobbanj! 

Petró Liza  

Konzulens: Vasáros Zsolt DLA 

Rudabánya egyedülálló természeti adottságokkal rendelkezik, ugyanis itt található Magyarország 
legmélyebb állóvize, a rudabányai Bányató. A környezet és a tó szimbiózisa lenyűgözi az ide látogatókat. 
A vonzó látvány ellenére a tóban tilos fürdeni. Akármennyire is csalogatónak tűnik egy csobbanás erejéig, 
nagyon nagy veszélyeket rejt magában. A víz nagyon hideg, a meder pedig hirtelen mélyül. Sokan ezt 
nem tudják, nem mérlegelik, és belemennek. Ebből adódik a kihívás, egy olyan fürdőhely létesítése, ami 
rengeteg, olykor ellentétes kritériumoknak is eleget tesz. 

Szeretném, ha az épített környezet nem módosítaná nagy mértékben a táji megjelenést. Paradox 
állításnak tűnhet, de ezzel egyidőben fontosnak tartom azt is, hogy az emberek észrevegyék, 
felfigyeljenek rá, sőt vonzza őket a fürdésre kijelölt terület, ezzel elkerülve azt, hogy a sekély ám nem 
biztonságos területeket vegyék használatba. 

A fürdő tervezésével az a célom, hogy egy olyan helyet hozzak létre, amely amellett, hogy a természeti 
értékek megőrzését szem előtt tartja, biztosítja a kikapcsolódni vágyók biztonságos körülmények között 
való fürdőzését. A terület fejlesztése, egy fürdésre alkalmas terület létrehozása amellett, hogy a helyiek 
kikapcsolódási lehetőségeit bővíti, nagyban fellendíthetné a település turisztikai életét. 

Források: 
BME Építőművészeti Doktori Iskola 2011/12: Közösség és építészet 
Kovács Kata és Lovas Klára (2015): Vissza a jövőbe: Rudabánya ipari örökségének perspektívái  
 

 



  

Mikháza - Közösségi fürdő tervezése az erdélyi kalákák nyomán 

Berghauer Roland, Skrek Ágnes Zsófia  

Konzulens: Vasáros Zsolt DLA, Lőcsei Vera 

Amikor általánosan az építés, építkezés fogalmát használjuk, általában valamiféle pozitív, értékteremtő 
tevékenységre gondolunk. De nem mindig van ez így. A természet szempontjából az építés nem más, 
mint egy elvétel, egy romboló tevékenység. A természeti értékek kisajátítása, az erőforrások felélése 
hatalmas problémát jelent a mai világban. Ennek a problémának a felismerése egyre nagyobb erővel 
ösztönöz új utak és megoldások keresésére. Lehet-e úgy építeni, hogy közben a természet épsége nem 
sérül? Sőt: lehet-e az építés olyan folyamat, mely a természettel egy olyan közeget hoz létre, melyben a 
természeti értékek erősebbé, fontosabbá válnak, miközben az ember szükségletekre is választ ad? 

Erre és hasonló kérdésekre próbál választ adni az Erdélyben létrejött fürdőhely építő kaláka mozgalom. 
Ennek lényege, hogy adott közösség számára épülnek fürdők a közösség által. Helyi anyagokból, helyi 
erőforrással, helyi költségvetésből egy természetes forrásra. 

Egy ilyen természetes forrás található a székelyföldi Mikházán. A település maga egy elöregedő székely 
falu, mely az utóbbi években újraéledni látszik. Történelmi és kulturális örökségei a ferences templom és 
kolostor, a csűrszínház illetve a római kori emlékek. Ez utóbbihoz biztosít kiállító teret a „Time Box” nevű 
építészeti alkotás. Az „ikrek” névre hallgató két pavilon az egykori épített környezet értékeire mutat rá. A 
természeti értékek felelősségteljes és környezettel együtt élő használata ezek mellett ugyanilyen fontos. 
Ez a használat szükségessé teszi egy olyan köztes tér kialakítását, ahol az ember részese lehet egy 
épített és egy természetes környezet közötti kölcsönhatásnak. Ahol ez az emberben levő kettős 
személyiség nyugalmat talál. 

Szeretnénk létrehozni egy egyszerű építmény együttest, amely nem feltétlenül turisztikai látványosság, 
hanem a helyi és a környező lakosság számára biztosít közösségi teret, testi-lelki gyógyulási lehetőséget. 
Célunk nem egy építészeti helyfoglalás, hanem egy építészeti helyformálás, vagy még inkább egy hely 
általi formálás. 

[1] Jánosi Csaba, Péter Éva, Herczeg Ágnes: Székelyföldi fürdők, gyógyhelyek. B.K.L. Kiadó, 2005 
[2] http://epiteszforum.hu/time-box-pavilonok-a-mikhaza-regeszeti-parkban 

 

http://epiteszforum.hu/time-box-pavilonok-a-mikhaza-regeszeti-parkban


  

Hűvös Érintés 

Bató Johanna, Lu Tong Xintia, Ferencz Réka Veronika  

Konzulens: Terbe Rita DLA 

Tervezési helyszínünk Rudabánya. A településen található bányató rendkívül izgalmas kihívásnak 
ígérkezett, mely különleges megoldásokat igényel. Kifejezetten érdekes szituáció alakult ki az elhagyatott, 
ember vájta tájseb körül, melyet a természet harccal igyekszik visszaszerezni magának. Szemet 
gyönyörködtető egyediségével csalja magához a környékre látogató családokat, iskolás csoportokat. 
Mindemellett búvároknak nyújt lehengerlő mélységeket, lévén, hogy ez országunk legmélyebb állóvize, 
mely Európa szerte jól ismert búvárúticél. 

Ma a bányató „Magyarország legfélelmetesebb” tavaként ismert, ugyanis bár a fürdés a 
magántulajdonban lévő állóvízben hivatalosan nem engedélyezett, sokan mártóznak meg benne, ami 
rengeteg kockázattal jár. A víz hőmérséklete rendkívül alacsony, ami mellé kiszámíthatatlanul 
elhelyezkedő, hirtelen mélyülő szakaszok párosulnak. Fontos szem előtt tartani a tényt, hogy a fürdőzők 
nem csak saját magukat veszélyeztetik. A vízfenék felkavarásával zavarják a búvárok látását, ami 
balesetveszélyes szituációkat is szülhet. 

Az egykori külszíni vasércbánya területén kialakult meder magában őrzi Rudabánya településének 
múltját. Többek között ezért is tartottuk igazán fontosnak terveinkkel felhívni a figyelmet a bányató 
fontosságára. 

Ezeket a problémákat figyelembevéve szeretnénk megtervezni egy fürdőzésre alkalmas felületet, ami 
ezzel jobban használhatóvá és biztonságosabbá tenné a helyszínt. A fürdőt mindenképp szeretnénk a 
bányatavon elhelyezni, így közvetlen kapcsolatot kialakítva annak hideg vizével, élővilágával. Az 
építményegyüttes az erdélyi közösségi fürdők mintáját követve kerülne kialakításra. 5-10 fő számára 
biztosítana fürdési lehetőséget a különleges környezethez igazodva, annak értékeit megőrizve. 

 



  

Mocsolya - Felsőtelekes 

Horváth Rita, Omiliák Mihály  

Konzulens: Terbe Rita DLA, Vasáros Zsolt DLA 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén hosszú időn át meghatározó tevékenység volt a bányászat, 
szinte minden itt élő családban volt olyan ember, aki bányászként kereste a napi betevőt. Az 1900-as 
évek végétől egymás után bezárt bányákkal az emberek nem csak munkahelyüket, megélhetésüket 
vesztették el, hanem saját kultúrájuk és a térség identitásának egy részét is. Ilyen helyzetbe került 
Felsőtelekes község is, ahol a környező településekhez hasonlóan új területek fejlesztésében keresik a 
lehetőségeket. 

Az ipari múlt lenyomatát őrző bányatavak mellett Felsőtelekes egyedi adottsága a település határában 
található meleg vizes lápos terület -helyi nevén: “mocsolya”-, mely lehetőségeit kihasználva, a természeti 
környezet komplexitásának növelésével fürdőhely létesítésére teszünk javaslatot. 

Célunk, hogy kortárs építészeti szemlélettel egy olyan kompakt és fenntartható fürdőhelyet tervezzünk, 
ami közösségi pontként működik elsősorban a helyiek és környékbeliek számára, -felpezsdítve a 
szabadidős programlehetőségeket-; illetve emellett új megálló pontként bekapcsolódhat abba a 
dinamikusan fejlődő turisztikai hálózatba amit Aggtelek, Rudabánya, Edelény és a régió látványosságai 
nyújtanak. 

Források: 
Székelyföldi fürdők, gyógyhelyek - B.K.I. kiadó, Szombathely 2005 
http://www.felsotelekes.hu 
http://www.erdelyiturizmus.hu/?action=katalogus&id=64 
https://www.youtube.com/watch?v=VvHzU9z0l_g 
https://www.termalfurdo.hu/furdozes/izland-a-furdo-rajongok-paradicsoma-5882 
 

 
Kép: Eastern Sierra + White Mountains Area, California 
https://www.outdoorproject.com/adventures/california/hot-springs/wild-willys-hot-springs 

 

http://www.felsotelekes.hu/
http://www.erdelyiturizmus.hu/?action=katalogus&id=64
https://www.youtube.com/watch?v=VvHzU9z0l_g
https://www.termalfurdo.hu/furdozes/izland-a-furdo-rajongok-paradicsoma-5882
https://www.outdoorproject.com/adventures/california/hot-springs/wild-willys-hot-springs


  

Fürdő a vízben 

Cser Anita, Polenszki Lilla  

Konzulens: Szécsi Zoltán DLA 

A Magyarország északkeleti részén található Rudabánya változatos értékeiről híres kisváros. Akár ipari, 
akár irodalmi, történelmi szemmel nézzük, mindenképp említésre méltó. A térség egyik legrégebbi, maga 
idejében igencsak korszerű üzemet működtető bányásztelepülése. A vasércbányászat a ‘80-as évek 
közepén megszűnt. Az egykor jelentős ipari tevékenységgel bíró vidék mára ezen funkcióját elveszítve új 
lehetőségeket keres. A turizmusba fektetett energiától a gazdaság új erőre kap, a városi rangjához 
méltóan. 

Egyedülálló természeti környezete különleges csodákat rejt. Vonzó helyszín ez a turisták számára. 

A bányászati munkálatok leállta után a terepmélyedés vízzel telítődött meg. Eleinte egy nagyobb és egy 
kisebb állóvíz jött létre, majd a vízszint emelkedésével a két tó egyesült, és elérte mai, nagyjából 
állandósult kiterjedését. Ma ez a bányató hazánk legmélyebb ily módon keletkezett állóvize. Kékeszöld 
víztükrét meredek, néhol növényzettel tarkított sziklafalak határolják. 

A kiszámíthatatlanul mélyülő víz nem tud mindenhol egyenletesen felmelegedni, akár 10 C°-os különbség 
is lehet pár méteren belül. A kőfejtés következményeként a felszín alatt kiugró sziklák fordulhatnak elő, 
amik veszélyeket rejtenek. Ennek ellenére vagy éppen ezért ez egy izgalmas, kihívást rejtő terep a 
búvárok számára. 

A tó környéke jelenleg csak engedéllyel látogatható. Forró nyári napokon fürdésre csábít, a mártózás 
azonban jelenleg tilos, a merülés pedig csak szigorúan ellenőrzött körülmények között lehetséges. 

Egy strand létesítése feloldhatná ezeket a veszélyforrásokat. Biztonságban élvezhetnék az ide látogatók 
ebben a festői környezetben a fürdőzés lehetőségét. Továbbá érdekes helyzetet teremthet a spontán 
kialakult tó és az emberi kéz munkája által létrehozott mesterséges medencék sora. 

Dolgozatunk célja, hogy a páratlan adottságokra reagálva megoldást kínáljunk egy fürdő telepítésére, 
amely a felmerülő igények kiszolgálásán túl izgalmas építészeti – tájépítészeti értékeket is képes 
megjeleníteni, és képes újabb látogatókat a térségbe vonzani, csatlakozva az új látogató központ és 
bemutató csarnok, valamint a kilátópont által megkezdett folyamathoz. 

Források: 
http://www.rudabanya.hu/hu/banyato.html 

 

http://www.rudabanya.hu/hu/banyato.html


  

Fröccs 

Kalocsai Gergő, Csik Fanni  

Konzulens: Szabó Dávid, Fábián Gábor 

“Dunántúl délnyugati sarkában fekszik, délnyugatról északkeletre nyúló körülbelül másfél megye 
területén.(...) A napfény fehérebb, majdnem olyan fehér, mint a Földközi-tenger fölött. A színekről a köd 
eltűnik és jobban világítanak. A tárgyak körvonala élesebb. A légkör mintha elektromosabb lenne. Ez nem 
a Kárpát-medence. Mintha a Karszton átnyúlna, ez az Adria fehérebb, tisztább, világosabb és melegebb 
tája.” 

Hamvas Béla 

Hamvas Bélánál talán nem is lehet jobban megfogalmazni milyen vidék Somló. A táj jellegzetes 
csendességét a magányos tanúhegy adja, melynek lankáin szőlőlugasok futnak fel egészen a meredek 
bazaltsziklákig. Az apró pincék elszórva színesítik a tájat. Itt is elindult a nagybirtokok kialakulása, de még 
mindig jelentős számban vannak, akik a hagyományos művelést képviselik. Egyre ismertebbek a helyi 
borok, melynek köszönhetően évről évre nő a látogatók száma. Az erős helyi közösség törekvéseit jól 
mutatja a Séd-forrás környezetének rendezésére tett kísérletük. A helynek a vízzel való kapcsolata sokkal 
több lehetőséget hordoz, mint a jelenlegi állapot. Úgy gondoljuk, a táj megfelelő helyszínéül szolgál a 
székelyföldi példákból merített közösségi fürdő lehetőségének. 

Elképzelésünk szerint ez egy kis léptékű beavatkozás lenne, mely finoman reagál a Somló aprózódott és 
érzékeny viszonyaira, gazdagítja a táj kultúrális rétegzettségét. A fürdő, mint a megtisztulás tere, olyan 
hely tudna lenni, ahol a Somló-hegy közössége és az ide látogatók egyszerre tudnának felfrissülni és 
megtapasztalni a táj szépségét. 

 



  

Somlói hegyfürdő 

Krajnyák Nándor Bence, Tokaji Péter  

Konzulens: Nagy Iván DLA 

Somló domborzati adottságai, borkultúrája mellett a felszíni gyógyvizekről is híres. A védett, nyugalmat 
sugárzó tájon vannak pincék, szálláshelyek, ahol a fúrt kútból üzemeltetett zuhanyzóból gyógyvíz folyik. 
A tervezési helyszín egy olyan nyugati fekvésű lejtős terület, ahol a tereprendezést többlépcsős, magas 
bazalt támfallal tervezik megoldani. Ebben a támfalrendszerben kapna helyet egy kisebb fürdő, ahonnan 
a hegyre, szőlőskertekre gyönyörű kilátás nyílik a nyugati oldalra. 

A fürdő alapvető tervezési programja az erdélyi fürdők mintájára szabadtéri, kisméretű, közösséget 
bevonó tényezőkön alapul. Ebből kiindulva fontos szempont a pontos hely kiválasztása, a medencék 
telepítése és működése, tájba illesztése, valamint a látvány a fürdőre és a kilátás a fürdőből. 
Természetesen vannak kötelező funkcionális elemek, úgy, mint pénztár, öltözők, medencék, zuhanyzási 
lehetőség és napozó felületek. 

Mindezen túl azonban szeretnénk a tervünkkel olyan fürdőt létrehozni, amely őrzi a korai fürdők 
hagyományait. Erre remek a példa finn szaunák vagy a török fürdők kultúrája, amely rendszerével és 
kialakításával magában hordozza a fürdőzés rituális jellegét. 

Felhasznált irodalom: 
Rakennustieto Publishing - Finnish Sauna: Design and Construction 
Michael Nordskog - The Opposite of Cold: The Northwoods Finnish Sauna Tradition 
Orhan Yilmazkaya - Turkish Baths: A Light onto a Tradition and Culture 
 

 
Képi források: 
1 – (finn szauna) http://finland-tourism.com/wp-content/uploads/2017/11/finnsauna.jpg 
2 – (török fürdő) http://rockhoppers.eu/wp-content/uploads/2017/11/trenton-bath-house-architectuul-related-architecture_bath-
architecture_bathroom_bathroom-storage-houzz-window-curtains-small-design-makeovers-kids-sets-vanity-flooring-tops-1.jpg 
 

http://finland-tourism.com/wp-content/uploads/2017/11/finnsauna.jpg
http://rockhoppers.eu/wp-content/uploads/2017/11/trenton-bath-house-architectuul-related-architecture_bath-architecture_bathroom_bathroom-storage-houzz-window-curtains-small-design-makeovers-kids-sets-vanity-flooring-tops-1.jpg
http://rockhoppers.eu/wp-content/uploads/2017/11/trenton-bath-house-architectuul-related-architecture_bath-architecture_bathroom_bathroom-storage-houzz-window-curtains-small-design-makeovers-kids-sets-vanity-flooring-tops-1.jpg


  

Fal-fürdő 

Beöthy-Molnár Dorottya Klára  

Konzulens: Vasáros Zsolt DLA 

A dolgozatomban egy a Somló-hegy oldalába épített lépcsőzetes támfal-rendszerre fűzött, a hegyoldalba 
illesztett fürdőt tervezek. Előképeknek Louis Kahn Salk Institute san diego-i kutatóintézetét és Peter 
Zumthor svájci fürdőjét választottam. Az első épületegyüttes számomra külön kiemelkedő, hiszen tavaly 
részt vettem egy építészeti bejáráson benne, a tervezett fürdőhöz az épületrészek szakaszos sorolását 
és a környezethez való viszonyát, panoráma kialakítását emeltem ki követendő példaként. A második 
előképemnek az építészeti megformálását, a fénnyel és felületekkel való játékát, megrendezettségét, 
egyértelmű lényegre törő hangulatképzését veszem alapul az élületem megalkotásánál. Továbbá az 
időtálló anyaghasználatot helyezném előtérbe, amely mindkét épületnél megjelenik. Célom az adott tájba 
épülő támfalba illő lépcsőzetes beépítés kialakítása, amely egyszerre nyit panorámát a környező vidékre, 
mind pedig belső téri élményt nyújt. 



  

Harmonikus kiemelkedés 

Ferenczi Natália, Marinkás Anikó, Tóth Bence  

Konzulens: Szabó Dávid 

A Somló a földtörténeti harmadidőszakból származó, élő természeti érték, amely az idők során az ember 
és természet által egyaránt formálódott. Mind a környezet, mind a mesterséges beavatkozások romboló 
hatással voltak a domborzat formájára. Az erodáló folyamatok mellett az ember a hegy léptékéhez képest 
kisebb mértékű környezetalakító munkát is végez. Erre jó példát szolgáltat a szőlőművelési tevékenység, 
mely organikus módon hálózza be a magaslat lankáit, emellett pontszerűen jelenít meg épületeket, 
pincéket. 

Ezen környezetformáló tényezők által létrejött egy sajátos szövet, melynek tájékozódási pontjait az 
említett mezőgazdasági, turisztikai és egyházi létesítmények alkotják. Egy ilyen jellegű rendszer a táj 
követlen hatása alatt van és az egész végeredményben tökéletesen harmonizál azzal a hellyel, amelyen 
áll. 

,,Nem lehet valami újat egyszerűen csak elhelyezni egy adott környezetben. Be kell fogadnod mindent, 
amit látsz, ami körülvesz, majd ezt a tudást és a kortárs gondolkodásmódot felhasználva értelmezni, amit 
tapasztalsz.” / Tadao Ando / 

Ehhez a szemlélethez szeretnénk csatlakozni egy lokális beavatkozással, mellyel célunk egy olyan fürdő 
megtervezése, mely nem csupán kortárs módon fedi fel a táj rejtett értékeit, de identitásában bele is olvad 
a környezetbe és nem bontja meg annak arculatát. Az épület megalkotása során fontos szempont, hogy 
a fürdő falusi élet kismértékű turisztikai kihasználtságára adjon megoldást. 

Mindezek mellett projektünkben letisztult formavilágra és organikus textúrákra kívánunk törekedni, ezzel 
is összhangba hozva az építményt a vidék hangulatával. 

Meggyőződésünk szerint az embernek ahhoz, hogy szellemileg egészséges maradjon, mindig szüksége 
lesz a természettel valóbensőséges viszonyra, az abból fakadó élményekre. 

Források: 
Kopácsi Sándor: A modern ember és a természet 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Soml%C3%B3 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Soml%C3%B3


  

Somló esszenciája 

Bogáthy Zsolt  

Konzulens: Nagy Iván DLA 

Magyarország a vizek országa. Méltán vagyunk ismertek világhírű gyógyvizeinkről, fürdőkultúránkról, 
amely a római éra és a török fennhatóság alatt honosodott meg, leginkább a fővárosban. 

Mint sok másutt, a fürdőket tekintve is óriási szakadék figyelhető meg Budapest és a kevésbé fejlett régiók 
közt. Vidéken a gyógyfürdők döntő része a szocializmus idején épült, állapotuk évtizedek óta változatlan. 
A gyógyvízen és nosztalgián túl alig éri pozitív inger az igényes fürdőzőt. A rossz példák fokozatosan 
beépültek a köztudatba, ezáltal sztereotípiákká váltak. 

Az általuk gerjesztett negatív előítélettel szeretnék leszámolni. Egy olyan kis léptékű, hiánypótló fürdő 
tervezését tűztem ki feladatomnak, amely a jelenlegi fürdők alternatívájaként szolgál. Merítve a 
nemzetközi fürdőrituálék tanulságaiból megteremti a magyar újhullámos fürdőtípust. Emellett az ország 
több pontjára adaptálható lehet kisebb változtatásokkal. Most viszont a helyszínként szolgáló Somlóra 
fókuszálok. A szűkebb értelemben vett tervezési helyszín a hegy szoknyáján található, a nyugati lejtőn. 
Lenyűgöző panorámával bír a síkság horizontjára, valamint magára a bazaltsziklás hegyoromra. Célom 
egy olyan fürdő életre hívása, amely a rohanó világ mókuskerekéből kiszállásra és csendes elmélyülésre 
csábítja a betérőt, bemutatva a Somló esszenciáját. 

Szándékomban áll reagálni a hegy meglévő értékeire, valamint a terepadottságokra. 

 



  

’identitás és kultúra’ 6 - Építészeti Tér szekció 

2018.11.14. 10:45–13:00 K. II. 12. 

Elnök:  Rabb Donát, építész 

Tagok:  Klobusovszki Péter DLA, egyetemi adjunktus, Középülettervezési Tanszék 

 Herczeg Tamás DLA,, egyetemi docens, NYME SKK Alkalmazott Művészeti Intézet, Belsőépítész Tanszék 

 Árva József, egyetemi tanársegéd, doktorjelölt, BME Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 

 
Titkárok: Vannay Miklós DLA, egyetemi adjunktus, BME Középülettervezési Tanszék 

 Terbe Rita DLA, egyetemi adjunktus, BME Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 
 

A szekcióhoz kapcsolódó kiállítás 2018.11.15–22. között megtekinthető a K. II. 10. teremben. 
 
 

A hely szelleme - Verőcei ravatalozó 10:45 
Szerzők:  Horváth Daniella, Bácsi Kinga  
Konzulens:  Balázs Mihály DLA, egyetemi tanár, tanszékvezető, Középülettervezési Tanszék 

 

Verőcei ravatalozó 11:00 
Szerzők:  Horváth Árnika, Nagy Eszter, Kovács Aliz Zsuzsanna  
Konzulens:  Balázs Mihály DLA, egyetemi tanár, tanszékvezető, Középülettervezési Tanszék 

 

Tartalom a hiányban 11:15 
Szerzők:  Kányádi Borbála, Paragi Anett  
Konzulens:  Balázs Mihály DLA, egyetemi tanár, tanszékvezető, Középülettervezési Tanszék 

 

Benta patak kint a Híd 11:30 
Szerzők:  Szabó Simon, Puskás Levente  
Konzulensek:  Ther Tamás PhD, egyetemi tanársegéd, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék  
 Hegyi Dezső, egyetemi docens, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék  
 Tótpál Judit DLA, elnök, Biatorbágy Értéktár Bizottság 

 

Lépésről lépésre 11:45 
Szerzők:  Balajthy Lilla, Simon Patrik  
Konzulens:  Perényi Tamás DLA, egyetemi docens, Lakóépülettervezési Tanszék 

 

Híd a hídhoz  12:00 
Szerző:  Enyedi Gellért  
Konzulensek:  Nagy Iván DLA, egyetemi adjunktus, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 
 Ther Tamás PhD, egyetemi tanársegéd, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék  

 

Tornácon citera, zenél e táj 12:15 
Szerzők:  Birkás Dorina, Lágler Júlia, Lágler Anna  
Konzulens:  Terbe Rita DLA, egyetemi adjunktus, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 

 

Tanya 2100 - Levegővétel 12:30 
Szerzők:  Nisnánszky Dániel, Nisnánszky Réka  
Konzulensek: Karácsony Tamás DLA, egyetemi docens, Középülettervezési Tanszék 
 Horváth-Farkas Zsófia, építész tervező, DEKON Kft. 



  

A hely szelleme - Verőcei ravatalozó 

Horváth Daniella, Bácsi Kinga  

Konzulens: Balázs Mihály DLA 

//motiváció 

„Ahol az ember megjelenik, a földet megváltoztatja, olyan újat hoz, amire a föld sohasem gondolt. A föld 
az ember számára hely...” 

Hamvas Béla ezen gondolatai mentén kezdtünk el kérdéseket feltenni magunkban, hogy a hely milyen 
módon kötődhet az ember életéhez, mind a születéshez, mind pedig a halálhoz. Meg szeretnénk 
vizsgálni, vajon képes-e egy tér befolyásolni a gyászolók felfokozott érzelmi állapotát és ha igen, milyen 
építészeti eszközök alkalmasak erre. 

//cél-eszköz 

Tervezési munkánk alatt törekszünk a már jól ismert, vagy általunk még ismeretlen térhelyzeteket, 
szituációkat alkalmazni, amelyek számunkra a legkifejezőbbek. Elsősorban azokat, melyek érzékenyen 
reagálnak az elmúlásra, a halálra és a búcsúzásra. Ezeket az eredményeket modellezéssel, 
esettanulmányok vizsgálatával, fotókkal és vázlatokkal dokumentáljuk. 

A tudományos munkánk kutatási része során elemezzük a különböző korszakok szakrális tereit, illetve a 
jelen idők építészeti műveit. Szeretnénk különböző építészethez kapcsolódó képzőművészeti és irodalmi 
műveket tanulmányozni, melyek segítenek minket a minél szélesebb tudás elérésében. Élethelyzetünkből 
adódóan nem tudunk még teljes mértékben átfogó képet adni a temetkezés szertartásáról, ezért helyszíni 
bejárásunk során szeretnénk bevonni a helyieket is abból a célból, hogy még mélyebbek legyenek 
ismereteink. 

//összegzés 

A személyesebb alkotói és az objektív kutató munkánkat összegezve el szeretnénk jutni egy olyan átfogó 
tanulmányig, hogy az itt végső nyugalomra helyezettek és hozzátartozóik számára a lehető 
legmegfelelőbb ravatalozót tervezzük meg. A végső terv nem kizárólag későbbi tanulmányaink 
megalapozása, hanem egy közösségformáló tér, mely mind Verőce lakosainak, mind más, a téma iránt 
érdeklődő személy számára is segítséget nyújthat. 



  

Verőcei ravatalozó 

Horváth Árnika, Nagy Eszter, Kovács Aliz Zsuzsanna  

Konzulens: Balázs Mihály DLA 

Az élet-halál témája olyan egyetemes kérdéseket vet fel, amelyekre pontos választ adni nem lehet, de 
arra lehetséges alternatívákat keresnek minden kor emberei. Az elmúlás az élet természetes velejárója, 
viszont az emberek számára ez többnyire megfoghatatlan. Világszerte más és más módon próbálják meg 
az emberek feldolgozni a halál mibenlétét. A halottkultusz a vallások elterjedésével erősödött és régóta 
építészeti kihívásokat jelent. Minket is foglalkoztat ez a kérdés. 

Egy temetésen a ravatalozó épülete kitüntetett figyelmet kap, mert a búcsú alkalmával lelassul a 
hétköznapi életünk és alkalmunk nyílik magunkba nézni. Ebben az élethelyzetben a kezünkben lévő 
építészeti eszközökkel a tiszteletadás mellett a megbékélés folyamatát szeretnénk megkönnyíteni. A 
verőcei hagyományokat és a katolikus szokásokat figyelembe véve egy átmeneti térrel rendelkező, a 
szakralitás és a funkcionalitás szimbiózisával létrehozott ravatalozót kívánunk tervezni. A térérzékelésben 
nagy szerepet játszik a fény, az anyaghasználat és a lépték megfelelő megválasztása, valamint a 
térszervező elemek hierarchiája. Ezeket a szempontokat vesszük figyelembe a terv elkészítésekor, amely 
végül egy egységes tanulmány alapjává válik. 

Az alkotó folyamat során előképek tanulmányozásával, szakirodalom felhasználásával és a helyiek 
véleményét kikérve mélyülünk el a témában. A tervet szabadkézi rajzzal és modellezéssel dolgozzuk fel. 
A TDK kitűnő lehetőséget kínál számunkra, hogy közvetítsük gondolatainkat egy alkotáson alapuló 
elméleti tanulmánnyal, az eredmény publikációja pedig - reményeink szerint - mások számára is 
tanulságokkal szolgál majd. 



  

Tartalom a hiányban 

Kányádi Borbála, Paragi Anett  

Konzulens: Balázs Mihály DLA 

A kultúrában mindig is jelentős szerepet töltöttek be a reprezentatív épületek, melyek képesek voltak egy 
bizonyos üzenetet közvetíteni a társadalomnak. A térélmény jelentősen meghatározza a benne eltöltött 
időről képzett emlékeinket, ezért annak megkomponálása mindig is az építészek egyik fő feladata volt. 
Különösen érvényes ez egy olyan tér esetén, melyben felfokozott érzelmekkel vagyunk jelen és amely - 
történeti rétegei okán - eleve önmagában hordozza az öregedés és átlényegülés jeleit. 

A temetési szertartás kezdetét jelző harangszótól a megemlékezésre szolgáló néma csendig minden 
részlet mély jelentést hordoz magával. A hang meglétével vagy hiányával olyan lelki állapotokat 
stimulálhatunk a jelenlévőkben, ami a gyász elfogadását segíti. Test és lélek, épület és tér, anyag és 
annak hiánya, csend és hang ellentétei párhuzamba állíthatók egymással, ezáltal beépíthetők egy 
építészeti koncepcióba. Célunk ezen jelenségek vizsgálata és egyetlen koherens állítássá fogalmazása 
egy építészeti alkotáson alapuló tanulmány keretein belül. 

Két úton indulunk el. Az egyik a helytörténeti ismeretek összegyűjtése és rendszerezése, különös 
tekintettel a katolikus keresztény temetési hagyományokra. A másik út az alkotói megközelítésről szól, 
melynek keretein belül megtervezzük a ravatalozót. A két út eredményeit, következtetéseit egy 
tanulmányban összegezzük. 

Feltevésünk szerint, nincsen jelentéktelen üres, csak szándékosan kialakított hiány. Ezeknek tudatos 
használatával elérhetjük a térérzet szakrálissá emelését, megmutathatjuk, hogy a test hiányának 
következtében a lélek nem válik jelentéktelenné. 

 

 

Kép: Ginardi Andjaryana 



  

Benta patak kint a Híd 

Szabó Simon, Puskás Levente  

Konzulens: Hegyi Dezső PhD, Tótpál Judit DLA, Ther Tamás PhD 

Helyszín: Biatorbágy, Benta patak. Időpont: 2018. A terület mai állapotát és vonzóerejét az 1955-ben 
katonai segítséggel kialakított Peca tó-nak köszönheti. A part mellett végig üdülőtelepet alakítottak ki az 
ide rendszeresen látogató horgászok kiszolgálására, ez a mindennapi használat mellett évente több 
rendezvénynek is helyet ad. Mára egyre több állandó használatú családi ház és egyre kevesebb 
szezonálisan működtetett épület található a környéken. A tavat északról tápláló Benta patak mindkét 
oldala lakott. Mivel buszmegálló csak a patak egyik oldalán van, ezért a túlsó parton lakóknak 
mindennapos tevékenységük, hogy átkelnek a patakon. Jelenleg erre egyetlen megbízható lehetőségük 
van, a gépjárműforgalom számára kialakított autós híd. Korábban a környék északi részén volt egy 
acélszerkezetű gyalogos híd. A helyet azóta fák nőtték be, már csak három betontömb mutatja, hogy 
korábban volt itt valami szerkezet. Ma ha a vízállás nem túl magas, a lakosok a folyóban elhelyezett 
köveken kelnek át a patakon (1.kép). 

A területet jelenleg egy helyi egyesület kezeli. Az ő kezdeményezésükre indult el a fejlesztési szándék, 
hogy a régi helyett egy új gyalogos és biciklis közlekedésre kialakított híd épüljön. A terület rendezetlen 
tulajdoni viszonya és a régi alapozás kérdéses állapota nem engedi, hogy az új átkelő a korábbi helyén 
épüljön meg. Így, egy az előzőhöz közeli, de forgalomtechnikailag jobb elhelyezkedésű részen kerülhet 
megvalósításra. Az általunk tervezett átkelési pont centrálisabb helyzetéből adódóan teljesen más térbeli 
kérdéseket vet fel (2. kép). 

Célunk egy olyan híd tervének elkészítése, mely alkalmazkodik a környezetéhez. A híd szerkezetét úgy 
szeretnénk kialakítani, hogy az egyszerű eszközökkel, helyi segítséggel megépíthető legyen. Mivel az 
átjáró messziről jól látható lesz, adódik, hogy jelképévé válhat a Benta mellett futó útnak. Ezt szem előtt 
tartva igyekszünk nemcsak olcsó és könnyen építhető, hanem esztétikailag is igényes megoldást találni. 
Törekszünk arra, hogy a dokumentáció ne csak koncepció legyen, hanem a későbbiek során kiviteli terv 
készülhessen belőle és a jövőben a helyi lakosok egy új hídon kelhessenek át. 

térkép: https://drive.google.com/open?id=1IpU4OnDxCQpPgyLZY7Jvo4NXh3wUMqvE&usp=sharing 

 

https://drive.google.com/open?id=1IpU4OnDxCQpPgyLZY7Jvo4NXh3wUMqvE&usp=sharing


  

Lépésről lépésre 

Balajthy Lilla, Simon Patrik  

Konzulens: Perényi Tamás DLA 

Az egyetemre tartva nap mint nap visz át minket a villamos a Szabadság-hídon, de több mint két év 
elteltével sem vált unalmassá a látvány. Puszta szerkezetéből adódó formájával is esztétikai élmény 
minden szemlélő számára, és még a Műegyetem hallgatójaként sem könnyű elképzelni, hogy hogyan 
képes egy ilyen hatalmas, s mégis légies építmény ekkora távolságon áthidalni a Dunát.  Talán nem 
nehéz megérteni, hogy miért váltanak ki oly könnyen érdeklődést az emberből ezek a szerkezetek, 
legyenek monumentálisak, vagy épp csak egy egészen apró patakot átívelők. 

Pest megye nyugati részén, a Budai-hegységgel övezett Zsámbéki-medencében található Biatorbágy. A 
város környékén számtalan kedvelt kirándulóhely található. A településtől délre, a Benta-völgyön halad át 
a piros turista jelzés, melynek részét képezte a malomtó gátjára épített, mára már elbontott acél 
szerkezetű híd. TDK-nk keretében ennek a pótlására szánt átkelő tervezésére vállalkozunk, melynek 
egyaránt biztosítania kell kerékpárosok és gyalogosok számára is az átjutás lehetőségét, valamint 
figyelembe kell venni a patak változó vízállását is. Mindezen praktikus igények kielégítése mellett 
törekedni szeretnénk egy mind a turisták, mind a környéken lakók által szerethető, kedvelt, ugyanakkor 
egyedi megjelenésű, letisztult szerkezet kialakítására, amely szervesen illeszkedik környezetébe. A 
tervezés folyamatát szükségszerűen megelőzi, és végigkíséri már létező hídszerkezetek keresése, azok 
vizsgálata és ezáltal megismerése mind statikai, mind pedig esztétikai szempontból. 

Célunk egy olyan terv, melynek megvalósítása egyszerű és csak minimális szaktudást igényel. Fontos, 
hogy az előre legyártott elemekből, egyértelmű instrukciók alapján könnyedén és gyorsan, szinte bárki 
által összeszerelhető, ugyanakkor statikai szempontból stabil, biztonságos legyen. 

Egy híd tervezése ritka és különleges lehetőség egy építészhallgató életében, s mint ilyen, minden 
nehézségével együtt izgalmas és szép feladat, melynek vállalásával önmagunkat is szeretnénk próbára 
tenni. 

 



  

Híd a hídhoz 

Enyedi Gellért  

Konzulens: Nagy Iván DLA, Ther Tamás PhD 

Az ember egészen azóta épít hidakat, mióta léteznek áthidalni való dolgok a világon. Legyen szó egy 
folyó két partjáról, társadalmi különbségeinkről vagy a céljainkhoz vezető útról. A biatorbágyi Peca tó 
közösségének esetében mindhárom problémára megoldás kerestetik. 

Híd          a megoldáshoz. 

Aki elolvassa a kiírást, tudja, hogy a feladat nem más, mint egy gyaloghíd tervezése a Benta patak két 
partja közé. Hiszen a helyzet világos: túl körülményes az átjutás a település egyik végéből a másikba, és 
a helyiek gyakran kénytelenek a vízben lévő csúszós köveken átkelni a folyáson. 

Híd          a partok között. 

Ami talán kevésbé nyilvánvaló, az az, hogy az elmúlt évtizedek során milyen csatákat kellett a helyi 
lakosoknak megvívniuk a rendszerrel, hogy létrejöhessen a tó, amely oly sokak álma volt, és amely most 
számos ember otthonát jelenti. Elszántságukat nem egyszer próbára tették más társadalmi csoportok, és 
nekik össze kellett fogniuk, hogy kiállhassanak a céljaikért. 

Híd          az emberek között. 

Jelenleg az egyetlen átkelési lehetőséget a tó északi partján lévő autós híd biztosítja, amely korántsem 
elégíti ki a lakosok igényeit. Az eredetileg ugyanezen a helyen lévő, majd 800 méterrel északabbra 
helyezett, és végül 2009-ben lebontott gyaloghíd 15 méteres űrt hagyott maga után – nem csak a Benta 
két partja között, de a helyiek lelkében szintúgy. Mindenkinek közös érdeke és célja, hogy ez mihamarabb 
pótolva legyen. 

Híd          ember és híd között. 

Munkám során a „híd” kifejezés kettős értelmet nyer. A konkrét matéria, a faszerkezet, amely a két partot 
összeköti csak egy része a tervezésnek. Az évtizedes munka, az összetartás, ami átszőtte a hely 
szellemét, a csupán karnyújtásnyira lévő célhoz vezető út maga is egy híd, mely távol a múltban kezdődik, 
hogy elérjen a túlpartra: a hídhoz. 

Híd          a hídhoz. 

A szerkezettervezés folyamán nem feledkezhetek meg a tényről, hogy 
ami a papíron egy gyaloghíd, az a helyi lakosok szemében várhatóan 
ennél jóval nagyobb értéket képvisel. Így meg kell találnom a 
kapcsolatot a forma és a jelentés között. Vajon azok az emberek, akik 
évek óta szorgalmazzák ezt a projektet, mit fognak érezni, mikor 
először rálépnek az elkészült hídra? 

Kutatási munkámban segítségemre volt, illetve lesz: 
www.pecato.hu (cikkek, helytörténet, az elbontott híd története) 
Dr. Armuth Miklós – Bodnár Miklós: Fa tartószerkezetek - Tervezés az Eurocode alapján 
Véssey Ede: Faszerkezetek ábragyűjtemény 
 
 



  

Tornácon citera, zenél e táj 

Birkás Dorina, Lágler Júlia, Lágler Anna 

Konzulens: Terbe Rita DLA 

„Ha mihamarabb nem változtatunk irányt, oda lyukadunk ki, ahová tartunk.” 

Irwin Corey 

Nagyszüleink tanyákon nőttek fel, mi lakótelepeken, unokáink talán majd az űrben? Tekintve, hogy mi 
volt 100 évvel ezelőtt, elképzelhetetlen hova fejlődhet még a világ újabb 100 év alatt. Féljük azt a jövőt, 
ami utódainkra várhat? 2050-ben a Föld lakossága elérheti a körülbelüli 9 milliárd főt. A gazdasági fejlődés 
hatására egyre növekvő igény mutatkozik a táplálóbb és értékesebb élelmiszerek iránt. Az évenkénti 
húsfogyasztás jelentősen növekedni fog, ezáltal is tovább görgetve az élelmiszer ipar nehézségeit. 
Érdemes megvizsgálnunk azon alternatív élelmiszerforrásokat, amiket a mezőgazdaság és élelmiszeripar 
jobb hatásfokkal és kisebb környezeti terheléssel képes előállítani. A globális környezetváltozás jelentős 
befolyással lesz a hazai gyümölcs- és zöldség termesztésre is. Az állattenyésztés területén a 
biotechnológia adhat új léptéket. Rideg, üzemi fermentrok és hatalmas proteinfarmok válthatják fel az 
évszázados múltra visszatekintő tanyákat, családi gazdaságokat. A felgyorsult ipari termelés és a 
nemzetközi kereskedelem miatt, aligha mondhatjuk, hogy a tanyák 100 év múlva a mai jelentésükben 
fognak létezni. Jászszentlászló és környéke napjainkig gazdag tanyavilággal büszkélkedhet, ám ezek 
épületállománya a vidék elnéptelenedése miatt egyre rosszabb állapotba kerül. Lassan eltűnik az a 
nemzedék, aki tudja mi az a citerazene, milyen kakaskukorékolásra kelni, és a tyúkokkal feküdni. Célunk, 
hogy ezeket a tanyákat és hagyományaikat életben tartsuk, új lendületet adjunk olyan építészeti 
eszközökkel, melyekkel a 100 éves időhorizonton is fenntarthatjuk a tanyavilág varázsát az urbanizációval 
szemben. Egy fajta alternatív lehetőséget biztosítsunk az elgépiesedett társadalomból kiábrándult, 
kétkezi munkát becsülő emberek számára, hiszen szerintünk a tanyavilág bája azokban az apró 
részletekben rejlik, melyekben felsejlik egy-egy történet. A jövő lehetőségeit egy környezettan és egy 
élelmiszermérnök hallgató együttműködésével tárjuk fel, hogy minél átfogóbb képet tudjunk alkotni 2100-
ról. 

„Az ember szabadnak születik, és mégis mindenütt bilincsekben él.” 

Jean-Jacques Rousseau 

 



  

Tanya 2100 - Levegővétel 

Nisnánszky Dániel, Nisnánszky  Réka  

Konzulens: Horváth-Farkas Zsófia, Karácsony Tamás DLA 

A városi élet elterjedése, a népesség növekedése és a technológia fejlődése ellentmond a tanyák 
jövőbeni szükségességével. Számunkra a téma címe önmagában paradoxon, amely  számos gondolatot 
és még annál is több kérdést vet fel. 

A sorozatgyártás mesterséges világában, idegen anyagok között, a természet eltűnésével hogyan tudunk 
mégis érző lények maradni? Mivel lehet az érzéseket kiváltani és egyáltalán szükség lesz-e rájuk? 

Hasonló egzisztenciális gondolatokat jelenített meg a 20. században Francis Bacon a festményeiben. A 
fuldoklás motívuma nem csak műveiben, de véleményünk szerint a jövő rideg, elembertelenedett tereiben 
is érezhető lesz. Szükség van tehát időnként egy-egy levegővételre, ami emlékeztet minket önmagunkra. 
Ennek az építészeti megvalósulása fog minket vezérelni a tervezés során. 

Víziónk szerint a nagyvárosi agglomerációk területszerzése és az árvízek területrombolása nem lesz 
hatással az Alföld ezen részére. A jövő tanyája élelmiszergyárként fog működni, ahol az adott területen 
megtalálhatott zöldség- és gyümölcsfajtákat állítják majd elő. Hasonló automatizált folyamatok már 
napjainkban is léteznek. Ezek terei és a terek között lévő kapcsolatok, illetve a funkciók hierarchiája lesz 
vizsgálatunk egyik tárgya. A probléma megoldása mégsem ilyen egyértelmű, ugyanis a meglévő épületek 
száz évvel későbbi konkrét funkcióit szintén csak feltételezni tudjuk. Ebbe a rendszerbe illeszthető 
építmény megtervezése a feladat. 

A dolgozat témájának nyitottsága tehát nem csak egyszerűsíti, de nehezíti is munkánkat. Célunk olyat 
teret/térgyettütest alkotni, amely feloldja a Francis Bacon festményeiben és a távoli jövő épületeiben 
párhuzamosan megjelenő elképesztő nyomást. 

 

kép: Francis Bacon - Head VI (1948.) 
[forrás:] https://blog2010a.files.wordpress.com/2011/09/bacon-head1.jpg 

 

https://blog2010a.files.wordpress.com/2011/09/bacon-head1.jpg


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

’identitás és kultúra’ 6 – School for New Gourna szekció 

2018.11.14. 8:00–10:45 K. II. 10. 

Elnök:  Anthony Gall PhD, egyetemi docens, SZIE YMÉK Építészmérnöki Intézet 

Tagok:  Dr. Tarek Waly, architect/építész, Cairo/Egypt 

 Laszlo Mester de Parajd, architect/építész, Agence Française de Développement, Paris/France 

 Bach Péter DLA, egyetemi docens, SZIE Építészettörténeti és Várostervezési tanszék 

 Schrammel Zoltán, c. egyetemi docens, BME, Középülettervezési Tanszék 

 
Titkár: Sági Gergő, DLA-hallgató, BME Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 

 

A szekcióhoz kapcsolódó kiállítás 2018.11.15–22. között megtekinthető a K. II. 10. teremben. 
 

 
Iskola tér 1  8:00 

Szerzők:  Zacher Bendegúz, Balog Ákos  
Konzulens:  Vasáros Zsolt DLA, tanszékvezető egyetemi docens, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 

 

OkosoDome- Egy új iskola Luxorban 8:15 
Szerzők:  Ács Fruzsina, Shlewit Nagham, Nasser Anas  
Konzulensek:  Vasáros Zsolt DLA, tanszékvezető egyetemi docens, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 
 Bartók István DLA, egyetemi docens, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék  

 

Iskola Luxor nyugati partjára 8:30 
Szerzők:  Raslan Mohamed, Pokol Júlia  
Konzulens:  Vasáros Zsolt DLA, tanszékvezető egyetemi docens, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 

 

re:school - újrahasznosít, újragondol, újraformál 8:45 
Szerzők:  Serfőző Eszter Fruzsina, Zöllner Zita Gabriella  
Konzulensek:  Vasáros Zsolt DLA, tanszékvezető egyetemi docens, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 
 Tibai Friderika, freelancer, Narmer Építészeti Stúdió 

 

Széljáték  9:00 
Szerzők:  Kalász Dóra, Lukács Anna  
Konzulens:  Vasáros Zsolt DLA, tanszékvezető egyetemi docens, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 

 

Új irány  9:15 
Szerzők:  Pénzes Laura, Bielik Judit, Hamrouni Feres  
Konzulensek:  Vasáros Zsolt DLA, tanszékvezető egyetemi docens, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 
 Bokor Balázs, doktorjelölt, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék 
 Veres Laura, Konzulens, Makroker Plusz Kft.  

 

helyzet-kép  9:30 
Szerzők:  Kovács Emese, Nagy Dóra  
Konzulensek:  Vasáros Zsolt DLA, tanszékvezető egyetemi docens, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék  
 Fonyódi Mariann PhD, egyetemi docens, Urbanisztika Tanszék 

 

 



  

Elemi iskola  9:45 
Szerzők:  Kaknics Péter, Tábori Regina  
Konzulens: Vasáros Zsolt DLA, tanszékvezető egyetemi docens, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék  

 
Helyhez kötve  10:00 

Szerzők:  Al-Shaer Dima, Tóth Csenge, Guilherme Leick  
Konzulensek:  Vasáros Zsolt DLA, tanszékvezető egyetemi docens, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék  
 Bartók István DLA, egyetemi docens, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék  

 

A hely  10:15 
Szerzők:  Móré Bence Mátyás, Fárizs András  
Konzulensek:  Vasáros Zsolt DLA, tanszékvezető egyetemi docens, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék  
 Dávid Dóra, építész tervező, Narmer Építészeti Stúdió 
 Szikra Csaba, mérnök-tanár, Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék 

 
 



  

Iskola tér 1 

Zacher Bendegúz, Balog Ákos  

Konzulens: Vasáros Zsolt DLA 

Egy 100 millió fős ország, aminek a népessége évente 3 millióval növekszik és olyan geopolitikai 
pozícióval rendelkezik, mint Egyiptom, jelentős és nem figyelmen kívül hagyható tényező mind globális 
szempontból, mind Magyarországról nézve. Elég csak a Szuezi-csatornára vagy a közel-keleti 
konfliktusokban betöltött szerepére és ezek Európára, valamint értelemszerűen a környező országokra 
gyakorolt hatásaira gondolni. 

Arra a kérdésre, hogy nekünk ehhez mégis mi közünk van, a válasz egyszerű. Az első bekezdés 
elolvasásához szükséges idő alatt 2,8 egyiptomi született. Ez a tény önmagában komoly gazdasági és 
ökológiai kérdéséket vet fel, nem beszélve a nyugati világ felelősségének szerepéről. 

Ha valaki járt már Egyiptom nem kimondottan turistáknak kialakított részén, akkor érezhette a harmadik 
világ minden ízét és láthatta az utcákon játszó és kéregető gyerekek tömegeit. Előbb a sajnálat, a 
frusztráltság, majd a globális hatások miatt érzett aggodalom lesz úrrá az emberen. 

Az iskolák rendkívül alacsony száma és az elképesztő gyereklétszám miatt a tanítás két műszakban zajlik, 
többnyire régi, korszerűtlen, sok esetben rosszul kialakított épületekben. 

Hogy az oktatás milyen hatással van a gazdaságra, a demográfiai folyamatokra és az emberek életére, 
arról könyvtárak szólnak. Az említettek pedig már önmagukban is elegek, ahhoz, hogy valaki vegye a 
bátorságot és hozzátegyen annyit, amennyit tud és amiről tudja, hogy valódi segítség lehet. 

További motivációt nyújt az az építészeti örökség, amit Új-Gournában, az egyik kiemelkedő modernista 
egyiptomi építész, Hassan Fathy létrehozott. Habár követett el hibákat, a szándék, a modern-regionalista 
hozzáállás, a szegényekkel való törődés, pályája első felében példaértékű. Ezek mára, ismerve a 
körülményeket és a keleti világ tárgyikultúra iránt érzett érdektelenségét, igencsak eltűnő félben vannak. 

Új-Gourna eredeti terveiben szerepeltek iskolák és közterek. Az előbbiek nem a tervezett helyen és 
módon valósultak meg, utóbbiak pedig nem tudják betöltetni funkciójukat. Úgy gondoljuk egy iskola, amely 
összhangban van a helyi klimatikus és népességi viszonyokkal, ugyanakkor figyelembe veszi a még 
meglévő építészeti és városépítészeti adottságokat is, kellő és sürgető segítség lenne a helyi közösség 
számára. 

Előképek: 
https://divisare.com/projects/253158-dominikus-stark-architekten-florian-holzherr-education-center-nyanza 
http://casedesign.in/projects/architecture/Avasara%20Academy 

 
illusztráció: Henri Cartier-Bresson: Children playing in ruins (Seville 1933) 

https://divisare.com/projects/253158-dominikus-stark-architekten-florian-holzherr-education-center-nyanza
http://casedesign.in/projects/architecture/Avasara%20Academy


  

OkosoDome - Egy új iskola Luxorban 

Ács Fruzsina, Shlewit Nagham, Nasser Anas 

Konzulens: Vasáros Zsolt DLA, Bartók István DLA 

A projekt célja egy új iskola létrehozása New Gourna-ba. A funkció maga egy érdekes kérdéskört 
boncolgat, mivel minden család életében valamikor központi szerepet játszik, de Egyiptomban számunkra 
talán szokatlanabb módon. A népességszám elképesztően gyors növekedésének (2,5% évente) 
köszönhetően a kormányra is hatalmas nyomás nehezedik, hiszen egy jól működő oktatási rendszerhez 
nem csak elegendő oktató, hanem megfelelő minőségű és mennyiségű iskolaépület is szükséges.  A 
tervünkkel a második kérdéskörre keressük a megoldást Luxorban West Bank egy különleges helyén. 

A témaválasztásunk és tervkoncepciónk egyik jellegzetessége az összetettség, amely az egyiptomi 
változatos életkörülményekre reflektál. Fő célunk, hogy a helyszínen szerzett valós és hasznos 
tapasztalat során tett megfigyelésekre építészeti megoldásokat találjunk a tervezés folyamán. 

A legtöbb egyiptomi iskolában általában két fő probléma merül fel, amelyekre mi is keressük a megoldást. 
Az első az épület sokszor rossz tájolása, legfőképpen az osztálytermek és udvarok tekintetében, amely 
hatással van a megfelelő bevilágításra és szellőzésre is. A másik szempont, hogy rugalmas megoldást 
találjunk a belső terek rendszerére, amely akár a szabadidős tevékenységeket kiszolgálására is alkalmas, 
mind diák, mind tanári oldalon, természetesen a diákok számának figyelembevételével az egész nap 
folyamán. A gyermekek egyre növekvő száma miatt az iskolaépületnek a délelőtti és délutáni oktatásnak 
köszönhetően folyamatosan használhatónak kell lennie, amelyre tervünknek mindenképpen reflektálni 
kell. 

Az egyiptomi iskolarendszerben jelenleg felmerülő hiányosságok mellett azzal a kihívással is számolnunk 
kell, hogy egy építészetileg ennyire determinált környezetbe tervezünk. A terv fő érdekessége (a fent 
említett nehézségek megoldása mellett) az lesz, hogy a hagyományos, azaz a valódi rurális és a Hassan 
Fathy által (újra)teremtett egyiptomi formavilágból következő építészetet hogyan ötvözzük funkcionális, 
újraértelmezett megoldásokkal. 

Forráslista: 
Stohr, Kate: Design Like You Give a Damn 1. Thamen & Hudson, UK 2006 
Stohr, Kate: Design Like You Give a Damn 2. Abrams, New York 2012 
Fathy, Hassan: Architeture for the Poor: An Experiment is Rural Egypt, University of Chicago Press, Chicago 2000 
http://www.oecd.org/education/school/Schools-for-skills-a-new-learning-agenda-for-Egypt.pdf 
http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/English/policy-notes/Egypt%20PER-SchoolBuilding%20(7).pdf 
http://dar.aucegypt.edu/bitstream/handle/10526/4977/Final.pdf 

 
A kép forrása: Library of Muyinga, BC Architects, 2012 

http://www.oecd.org/education/school/Schools-for-skills-a-new-learning-agenda-for-Egypt.pdf
http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/English/policy-notes/Egypt%20PER-SchoolBuilding%20(7).pdf
http://dar.aucegypt.edu/bitstream/handle/10526/4977/Final.pdf


  

Iskola Luxor nyugati partjára 

Raslan Mohamed, Pokol Júlia  

Konzulens: Vasáros Zsolt DLA 

Tervezési metódusunk a kulturális légkör, és az egyedülálló környezet megértésén alapszik, melynek 
meghatározó fizikai közegét a telek közvetlen szomszédjában álló Hassan Fathy által tervezett épületek 
adják. A mecset és a khan erőteljes stilisztikai és történeti környezetet teremt, ami megkerülhetetlen egy 
új tervezési programban. Az iskola programjának kialakítása, és az épület tervezése során szem előtt 
szeretnénk tartani Fathy örökségét és a helyi tradiciókat, ehhez illeszkedő, de egyben újító, korszerű 
épületet létrehozni. 

Annál is inkább szükségesek a korszerű technológiák, mivel Luxorban nincsenek konkrét tervezési 
sémák, vagy kipróbált megoldások a környezettudatos és gazdaságos építésre. Épp ezért a helyi 
napsugárzási és klimatikus hatásokat vizsgáljuk kiindulásképp, hogy megtaláljuk az ideális tanuló 
környezet kialakításának legmegfelelőbb eszközeit. Lévén, hogy a luxori időjárás rendkívül száraz és 
meleg, ennek megfelelő speciális eljárásokat szeretnénk minél jobban megismerni és alkalmazni. Célunk, 
hogy e munka eredményeképp egy mintaértékű tervet szülessen, ami később a felső-egyiptomi 
körülményeknek megfelelő iskolatervezés, illetve tágabban értelmezve úgy “jó” kortárs építészet alapjául 
szolgálhat. 

Az egyik legfontosabb probléma a helyi iskolaépületekben a természetes fény bebocsátása. A legtöbb 
épületen apró ablakok találhatóak, hogy a tűző napfénytől megóvják a tanulókat. Ez azonban azt is 
megakadályozza, hogy a napfény megfelelő mértékben bejuthasson az épületbe, holott az elektromos 
áram nem mindig áll korlátlan mennyiségben rendelkezésre, így a természetes fény kihasználása 
rendkívül fontos volna. 

Az említett szempontokon felül nagy jelentőséget tulajdonítunk Új Gouna lakóinak, akik részvétele az új 
épület kialakításában elengedhetetlen. Nem csak az építkezés során tartjuk fontosnak, hogy helyi 
mesterek is részt vegyenek az iskola kialakításában, hanem már a tervezés kezdetén igyekszünk 
figyelembe venni, hogy milyen igények merülnek fel a helyi közösség részéről. Ennek megértéséhez nagy 
segítséget nyújt a Hassan Fathy Survey Mission munkája és célktűzése, illetve a Parajdi Mester László 
által tervezett épületek logikája. A helyiek bevonása a projektbe azon felül, hogy munkát és szakmai 
tudást adhat az ott élőknek, egyben ösztönözheti is a közösséget az épület későbbi fenntartására. 

Felhasznált irodalom: 
Tibai Frida, Veres Laura: Kultúrák között – Egy magyar építész Észak-Afrikában Kritikai esettanulmány Parajdi Mester László 
munkásságáról, 2016. TDK munka 
Francis Kéré: Radically Simple, 2016. 
ETH Zürich: Housing in Cairo, 2014 



  

re:school - újrahasznosít, újragondol, újraformál 

Serfőző Eszter Fruzsina, Zöllner Zita Gabriella  

Konzulens: Vasáros Zsolt DLA, Tibai Friderika 

Egyiptom az elmúlt évtizedekben bekövetkezett demográfiai robbanásnak köszönhetően manapság az 
egyik legnépesebb Afrikai ország, lakossága jelenleg 100 millió fő környékére tehető. Az óriási 
népességnövekedés következtében azonban az ország számos helyzetet nem tud építészetileg kezelni, 
állandó probléma a lakhelyek hiánya, és az éghajlatból adódó különböző nehézségek. 

Feladatunk egy új iskola megtervezése Új-Gourna számára, mivel jelenleg egy átlagos egyiptomi iskolába 
1200 gyerek jár, ami túltesz a szokványos iskolaépületek befogadóképességén. Bár egy új épület még 
nem fogja megoldani Egyiptom problémáit, mindenesetre új ötleteket, iránymutatást adhat a jövőre nézve. 

Az egyiptomi iskolarendszer általunk kevéssé ismert, de ha arról van szó, mindenkinek eszébe jut néhány 
jellemzőnek vélt dolog, mint például a nagy hőség, a túlzsúfolt termek, vagy a vallási elkötelezettség. 
Mégis több szempontból meglepően hasonlít az Európában megszokott rendszerhez. A kivételes 
körülményekre való tekintettel, a lehető legnagyobb óvatossággal és figyelemmel kell ezeket a 
szituációkat kezelni, figyelembe véve a hely kínálta alapanyagokat és pénzügyi erőforrásokat. 

Tervjavaslatunk koncepciója részben a “Hassan Fathy Survey Mission” keretében tett luxori terepmunkán 
alapul, mivel csak egyikünk járt a csapattal Egyiptomban, szeretnénk ezt előnyünkre fordítani és két 
különböző szemszögből vizsgálni a témát. 

A tervezéshez különböző kapaszkodókat fogalmaztunk meg magunknak, melyek tervünk keretét adják. 
Egyik célunk szem előtt tartani a helyszínen már megfigyelhető spontán építészetet és erre mai módon 
reagálni-reflektálni. Elképzelésünk szerint a végeredmény egy fenntartható és a különböző funkcióknak 
megfelelő, rugalmasan alakítható épület lesz. Egyszerű geometriával és tömegformálással tervezünk 
érezhető párbeszédet teremteni a helyi épített környezettel és annak tradicionális értékeivel, szem előtt 
tartva az ottani források kínálta lehetőségeket. 

STOHR, Kate: Design Like You Give a Damn 1. Thames & Hudson, UK 2006 
STOHR, Kate: Design Like You Give a Damn 2. Abrams, New York 2012 
KÉRÉ, Francis: Radically Simple. Hatja Cantz, Berlin 2017 
van der PLAS, Els: Cultural Emergency in Conflict and Disaster; Nai010 Publishers , Prince Claus Fund, Rotterdam 2011 
STEELE, James: Architecture for People: The Complete Works of Hassan Fathy. Whitney Library of Design, New York 1997 
FATHY, Hassan:  Architecture for the Poor: An Experiment in Rural Egypt, University of Chicago Press, Chicago 1976 
Nile Valley, ETH Zurich, Studio Basel, Basel 2010. 
http://epa.oszk.hu/02900/02952/00132/pdf/EPA02952_orszagepito_2016_01_060-065.pdf 
http://tdk.bme.hu/EPK/DownloadPaper/Kulturak-kozott-magyar-epiteszek-Eszak1 
http://kere-architecture.com/projects/primary-school-gando 
 

http://epa.oszk.hu/02900/02952/00132/pdf/EPA02952_orszagepito_2016_01_060-065.pdf
http://tdk.bme.hu/EPK/DownloadPaper/Kulturak-kozott-magyar-epiteszek-Eszak1
http://kere-architecture.com/projects/primary-school-gando


  

Széljáték 

Lukács Anna, Kalász Dóra  

Konzulens: Vasáros Zsolt DLA 

A TDK Identitás és kultúra 6. - építőművészeti szekció keretében a témánk egy iskola tervezése. A 
helyszín az egyiptomi Luxor városa, ezen belül is New Gourna, mely városrész Hassan Fathy (1900-
1989) egyiptomi építész munkásságának egyik meghatározó színtere volt. A tervezési helyszín a mecset 
és a khan melletti, jelenleg üres telek. 

Koncepciónk három alapelvre épül. Az első és legfontosabb a használhatóság. Száraz és meleg éghajlat 
miatt különös figyelmet kell fordítanunk az épület hűtésére, olyan légállapot kialakítására, ami lehetővé 
teszi, hogy a gyerekek igazán a tanulásra koncentrálhassanak. Törekszünk ugyanakkor az épület 
önfenntartó jellegének növelésére, ennek érdekében a 
levegő áramlását „széltornyok” kialakításával tervezzük 
megoldani. Ezek nem csak energetikai szerepet töltenek 
be, de olyan koncepcionális elemekként is megjelennek, 
amelyek funkcionális tereket is magukba foglalnak és a 
tömegformálás, az épület megjelenése szempontjából is 
meghatározóak. 

A második alapvető célunk élni a helyszíni 
adottságokkal és az iskola-mecset-khan hármast 
egységként kezelni. Úgy tekintünk erre, mint 
lehetőségre egy új, életteli, használható városi központ 
kialakításához. Úgy gondoljuk, a telek centrális 
helyzetéből adódóan elengedhetetlen az épülettervezés 
mellett a tágabb környezet vizsgálata, a helyszínre való 
reagálás. 

A harmadik alapelv Hassan Fathy nevéhez kötődik. Az 
építész életművének szerves része New Gourna terve, 
azonban ez a terv teljesen nem valósult meg. A tervezett 
iskolát úgy alakítjuk ki, hogy az reflektáljon a Fathy által 
megálmodott, eredeti beépítési tervre, megőrizve és 
emléket állítva ezáltal az építész munkásságának, 
jelentőségének. 

Szakirodalom: 
Hassan Fathy: Architecture for the poor, 1989 
Hagyomány és korszerűség, Laszlo Mester de Parajd építészete, Országépítő, 27.évf. 1.sz. (2016) 
(http://epa.oszk.hu/02900/02952/00132/pdf/EPA02952_orszagepito_2016_01_060-065.pdf) 
James Steel: An architecture for people – The complete work of Hassan Fathy 
Francis Kéré: Radically simple, München, 2016 
Kéré Architecture (http://www.kere-architecture.com) 
Safeguarding project of Hassan Fathy’s New Gourna Village, UNESCO, Preliminary Phase Document, April 2011 
New Gourna Village: Conservation and Communıty, World Monuments Fund, 2011 
Gernot Minke: Building with Earth, Design and Technology of a Sustainable Architecture 
Randa A. Mahmoud: Old Gourna: The complexity of vernacular architecture / urbanism and cultural heritage 
P.S. Ghaemmaghami, M. Mahmoudi: Wind tower a natural cooling system in Iranian traditional architecture, International Conference 
“Passive and Low Energy Cooling for the Built Environment”, May 2005, Santorini, Greece 
Hossein Boloorchi, Nahal Eghtesadi: Investigation of the Middle East Windcatchers (Comparison between Windcatchers in Iran and Egypt 
in Terms of Components), International Journal of Architecture and Urban Development Vol.4, No.1, Winte 2014 

http://epa.oszk.hu/02900/02952/00132/pdf/EPA02952_orszagepito_2016_01_060-065.pdf


  

Új irány 

Pénzes Laura, Bielik Judit, Hamrouni Feres 

Konzulens: Vasáros Zsolt DLA, Bokor Balázs, Veres Laura 

Egyiptom jelenlegi helyzetét nagyban befolyásolja az egyre növekvő népesség, a kevés hasznosítható 
terület, valamint a politikai változások. Az iskolarendszerre való kihatása is megfigyelhető- nagyon sok 
gyerek jár egy iskolába, osztályba, az iskola épülete nem alkalmas ennyi diák befogadására. A helyhiányt 
a tanítási nap átszervezésével próbálták orvosolni. 

Az új építésű iskolák Egyiptomban néhány minta szerint épülnek, amelyek különböző hibákat foglalnak 
magukba.  Ezekből a hiányosságokból, hibákból tanulva célunk egy olyan iskola megtervezése, mely 
későbbiekben mintaként szolgálhat és sokkal élhetőbb körülményeket teremthet az ott tanulók számára. 

A feladat rengeteg kihívást foglal magába, hiszen egy száraz és forró éghajlatú területre kell tervezni. 
Figyelembe kell venni mind a klímát, a tájolást, szellőzést, a környezetbe való illeszkedést és a program 
tervezetet. A helyszín Luxor, Új Gourna központja. Közvetlen szomszédságában található a Mecset és a 
Khan, valamint a Színház is, melyek meghatározó elemei a területnek. 

Egyik legfontosabb szempont az iskola tervezésénél a klimatikus viszonyokra választ adni. A megfelelő 
tájolással lehet a benapozást szabályozni, a felmelegedést a lehető legjobban csökkenteni. Az 
épülettömeg kialakításánál biztosítani kell a megfelelő szellőzést, a levegő áramlását tudatosan irányítani. 
Helyi anyagok használatával az organikusságra, az energia tudatosságra és a takarékosságra 
törekednénk. 

A sivatagi éghajlaton épülő iskolaépület hűtési hőterhelése jelentős részben az épületet érő 
napsugárzásból adódik. A hűtési hőterhelés passzív eszközökkel történő csökkentése rendkívül fontos, 
erre egy olyan módszert képzelünk el, mellyel az iskolaépület hőtároló tömege lehűthető, ami a következő 
nap épülethűtési csúcsigényét csökkenti. 

Hassan Fathy “Architecture for the Poor” című könyvében található két iskola terv alapján a belső udvarok 
kialakítását közösség építési szempontból nélkülözhetetlennek találjuk. A térszervezés során a közösségi 
terek kiemelten fontos szerepet játszanak, míg a homlokzatképzéskor a környező épületek jellegzetes 
elemeivel kell összhangba kerülni. 

Az előképek alapján Francis Kéré által tervezett közismert iskolaépületek, valamint Parajdi Mester László 
munkásságát és az általa megismert különböző afrikai iskolákat vizsgálva és ezek tanulságait 
összegezve, célunk a megfelelő tervezési metódust kialakítani és felhasználni Új Gournában. 

Hivatkozások: 
Hassan Fathy- Architecture of the Poor 
Francis Kéré- Radically Simple 
Balázs Bokor, Hacer Akhanb, Dogan Eryener, László Kajtár-Theoretical and experimental analysis on the passive cooling effect of 
transpired solar collectors 
Balázs Bokor, László Kajtára, Doğan Eryenerb-Nocturnal radiation: new opportunity in building cooling 



  

helyzet-kép 

Kovács Emese, Nagy Dóra  

Konzulens: Vasáros Zsolt DLA, Fonyódi Mariann PhD 

A lakosok élő vagy kortárs – a híres óegyiptomi vallási kultuszokon túli – kultúrájának tanulmányozása 
peremterület az Egyiptommal foglalkozók körében. New Gurna, mint működő, tervezett város 
különlegességét épp ebben hordozza, hogy túlmutat egykori történelmi értékeken. A város tervezője, 
Hassan Fathy egyiptomi tanulmányok, valamint a lakosokkal való interakciók során tudott olyan falut 
tervezni, ahol számított a szépség, be tudta mutatni az épülettípusok közelmúltbéli fejlődését, de ami 
talán a legfontosabb, hogy történetiséget hordozott magában. New Gurna megalkotásakor figyelembe 
lettek véve a helyi viszonyok, az időjárást és klímát érintő körülmények, valamint a kultúrához tartozó 
igények, mint ivóvíz szükséglet, vallásgyakorlás. 

Koncepciónk során igyekszünk ezen a munkásságon túlmutatóan gondolkozni, azokat a formakincseket 
keresni, melyekből ő és a kortársai is inspirálódtak, ötvözve azokkal az ismeretekkel, melyekkel mi itthoni 
tanulmányaink során megismerkedtünk. A fenntarthatóságot és a klimatikus viszonyokat szem előtt tartva 
igazodunk egy iskola alapvető paramétereihez. Nem csak a szó szerinti funkcióját értelmeznénk, hanem 
szeretnénk bővíteni és megteremteni a gyerekek és az ott dolgozók számára azt a szociális közeget is, 
amelyet a sajátjuknak éreznek. A hagyományosból eredeztetve egy jobb, identitáshűen kortárs iskola 
létrehozása a cél. 

A helyi technológiák szépsége a mai technika által jobban kiemelhető. A vernakuláris építési módszerek 
is feljavíthatóak eredményesen a modern technika eszközeinek köszönhetően, a meglévő motívumok 
újragondolásával és felhasználásával. Tervünk megjelenítése során is szeretnénk kísérletet tenni erre a 
munkamódszerre, éppen ezért egy régebbi analóg technikát kombinálnánk modernebb grafikai 
eszközökkel. 

Ezzel is kifejeznénk azt a mondanivalót, hogy a változás mégsem egyenlő a teljes elszakadással a múlt 
elemeitől és értékeitől. 

Irodalom: 
Fathy, Hassan, Arhitecture for the Poor, The University of Chicago, 1973 (reprint) 
Dúll Andrea, A környezetpszichológia alapkérdései: Helyek, tárgyak, viselkedés, Budapest, L'Harmattan, 2011 

 



  

Elemi iskola 

Kaknics Péter, Tábori Regina  

Konzulens: Vasáros Zsolt DLA 

Az új-gournai iskola megtervezése kettős kihívást jelent: megfelelni az épített környezet szellemi 
elvárásainak és megküzdeni a kontinens éghajlati viszonyaival. 

A fejlődő országok egyre erősödő népesedése komoly erőpróbát jelent az államok számára a közoktatás 
biztosításában. Ennek megfelelően Egyiptomban a népesség rohamos növekedésével együtt az épülő 
iskolák száma is megugrott, ám ezek egy rosszul alkalmazható, európai szabványterv másolataiként nem 
jelentenek megfelelő alternatívát a helyi klimatikus viszonyokkal szemben. Az erőteljes napsugárzás, a 
szárazság, a nagy mennyiségű por olyan feltételeket szab az épületek kialakításában, amelyek az európai 
építészetben nem szokványos megoldásokat igényelnek. A XX. század közepén megindult bioklimatikus 
technológiai kutatások mentén egyre nagyobb figyelem összpontosult Afrika éghajlati problémájának 
építészeti megoldására, melynek példás eredményei a magyar származású Olgyay testvérpár 
tanítványainak munkái, vagy Francis Kéré afrikai munkássága. Ezekhez hasonlóan az Új-Gournába 
tervezett iskolának primer célja eleget tenni az egyiptomi klíma adta kondícióknak, ezáltal biztosítva az 
oktatáshoz szükséges megfelelő fizikai környezetet. 

Új-Gourna ugyanakkor létezésénél fogva is 
erőteljes szellemi tartalommal rendelkezik, amely 
különleges hátteret ad az új iskolának. Jóllehet a 
városrész arculatát jelentősen átszabta a 
vasbeton-tégla lakóházak megjelenése, mégis a 
terület karakterében máig Hassan Fathy 
építészete a legmeghatározóbb. Az új-gournai 
masterplan egy meg nem épült szegletére 
tervezni, Fathy kulturális örökségének 
szomszédságában felelősségteljes munkát jelent. 
A khan, a színház és a mecset emblematikus 
épületei mellett fontos feladat egy hasonlóan 
alkalmas és minőségi épületet létrehozni a 
városrész számára. Mindeközben a vernakularitás 
erényeit felismerő építész szemlélete a szegények 
által a szegényekért alkotott építészetről 
megőrzendő vezérfonal lehet. 

A keresendő megoldás mindenféleképpen egy 
tiszta és kompakt képlet, melynek eredménye egy 
egyszerű, elemi iskola. 

Irodalomjegyzék: 
FATHY, Hassan: Natural Energy And Vernacular Architecture, The University of Chicago Press. Chicago 1968 
FATHY, Hassan: Architecture for the Poor: An Experiment in Rural Egypt. The University of Chicago Press. Chicago 2000 
Előképek: 
https://www.dezeen.com/2013/12/10/education-centre-brick-wicker-rwanda-dominikus-stark/ 
https://divisare.com/projects/379936-iwo-borkowicz-primary-school-in-ulyankulu-tanzania 
https://www.archdaily.com/534728/high-school-thazin-ackermann-raff 
 

https://www.dezeen.com/2013/12/10/education-centre-brick-wicker-rwanda-dominikus-stark/
https://divisare.com/projects/379936-iwo-borkowicz-primary-school-in-ulyankulu-tanzania
https://www.archdaily.com/534728/high-school-thazin-ackermann-raff


  

Helyhez kötve 

Guilherme Leick, Al-Shaer Dima, Tóth Csenge  

Konzulens: Vasáros Zsolt DLA, Bartók István DLA 

Dolgozatunk fő iránya, hogy az iskola funkcióit szétválasztjuk, a külön egységeket olyan rendszerbe 
foglaljuk, hogy az általuk meghatározott tér egy bensőséges környezetet alkosson, így kapcsolatot teremt 
a használó és tér között, mindezek mellett, nem hivalkodó magatartást mutat, kerülve a terjengős, 
megalomán tömegek használatát. 

A helyi szokásokon alapuló építészeti gondolkodás és az épület saját identitásának találkozása váratlan 
válaszlehetőségeket kínál a legsarkalatosabb problémák kérdéskörére, mint például a folyamatos 
szellőztetés és megfelelő fényviszonyok biztosítása. 

A vernakuláris  építészet elveit adaptálva és a helyi építészeti eszköztárat, valamint a jellemző 
alapanyagokat felhasználva erősítjük a helyiek közösségi hovatartozást. 

Hassan Fathy és Diébédo Francis Kéré hasonló területeken végzett munkásságából inspirálódva alkotjuk 
meg a felvázolt problémákra adott megoldásainkat. 

Annak érdekében, hogy egy egészséges és fenntartható környezetet hozzunk létre az emberek számára, 
egy olyan egyedi oktatási légkört teremtünk meg, amely tiszteletben tartja és együtt él a közvetlen 
környezetével, valamint architektonikus elemeket használva, megtaláljuk a harmonikus anyag-lépték és 
fény-árnyék egyensúlyt. 

Irodalom jegyzék: 
Fathy, Hassan, Architecture for the Poor: An Experiment in Rural Egypt, University of Chicago Press, Chicago 2000 
Kéré, Francis: Radically Simple, Hatja Cantz, Berlin, 2017 
Steele, James: Architecture for People: The complete works of Hassan Fathy, Whitney Library of Design, New York, 1997 

 
Kép forrása: https://www.archdaily.com/785955/primary-school-in-gando-kere-architecture 
 

https://www.archdaily.com/785955/primary-school-in-gando-kere-architecture


  

A hely 

Móré Bence Mátyás, Fárizs András  

Konzulens: Vasáros Zsolt DLA, Dávid Dóra, Szikra Csaba 

Egyiptom népessége robbanásszerűen növekedik, a második világháború óta mintegy 
megnégyszereződött, s bár a lakható terület továbbra is kizárólag a Nílus völgyére korlátozódik, a 
lakosság minden évben kb. 2 millió fővel nő. Ez számos gazdasági, illetve szociális problémát von maga 
után, melyek idővel veszélyt jelentenek az ország stabilitására nézve is. Annak ellenére, hogy a spontán 
városnövekedés miatt a termőterület évről évre csökken, a vidéki lakosság jelentős része még ma is 
mezőgazdasággal foglalkozik. Az oktatás és annak fejlesztése nagyon fontos kitörési lehetőséget 
jelenthetne az egyénnek és az országnak is, ehhez pedig elengedetlen a megfelelő környezet, így a jól 
használható iskolaépületek létrehozása, dolgozatunk és tervünk témáját is ez adja. 

Helyszínünk, a Hassan Fathy által tervezett Új Gourna a XX. század közepének szociális problémáira 
újszerűen reagáló mintafalu, ma UNESCO világörökségi terület. A városrész valójában sosem működött 
úgy, ahogy azt Fathy a tervezés idején elképzelte, mostanra az épületek jelentős része elpusztult. 
Tervezési területünk az egyetlen, ma is eredeti formájában használt középület, a mecset mellett fekszik 
egy beépítetlen telken, a falu főterén. 

Fontos, hogy az iskola a helyet és a kulturális kontextust tiszteletben tartva jöjjön létre, egy olyan 
komfortos és szerethető épületként, ami a helyi gyerekek életének szerves részét tudja képezni.  Az itthon 
megszerzett egyetemes szaktudás segítségével, a helyi, esetenként tévesen rögzült szokások és 
viszonyrendszerek béklyóitól szabadon, a feladatot új nézőpontokból vizsgálva, mindazonáltal a téma és 
a helyszín alapos megismerésére támaszkodva szeretnénk egy hiteles, az adott körülmények között is 
működőképes és megvalósítható tervet készíteni. Szándékunk, hogy az épület az elérhető anyagokból 
az adott telekre és a természeti környezetre reagálva öntsön formát, az oktatási funkciót és az ahhoz 
kapcsolódó feladatokat a lehető legoptimálisabban lássa el, ezen felül pedig a gyerekek tantermen kívüli 
neveléséhez és a szabadidejük konstruktív eltöltéséhez is teret biztosítson, megteremtve ezzel a nyugodt 
tanulás és biztonságos fejlődés helyszínét. 

Felhasznált Irodalom: 
TIBAI Friderika, VERES Laura: Kultúrák között – Egy magyar építész Észak-Afrikában Kritikai esettanulmány Parajdi Mester László 
munkásságáról. TDK dolgozat, Ipartanszék 2017 
TIBAI Friderika, VERES Laura: Hely udvar és tér. TDK dolgozat, Ipartanszék 2016 
BALÁZSIK Stefánia, DÁVID Dóra: Tervezett informális. TDK dolgozat, Ipartanszék 2017 
STEELE, James: Architecture for People: The Complete Works of Hassan Fathy. Whitney Library of Design, New York 1997 
FATHY, Hassan: Architecture for the Poor: An Experiment in Rural Egypt. University of Chicago Press, Chicago 2000 
KÉRÉ, Francis: Radically Simple. Hataja Cantz, Berlin 2017 
STOHR, Kate: Design Like You Give a Damn 1. Thames & Hudson, UK 2006 
STOHR, Kate: Design Like You Give a Damn 2. Abrams, New York 2012 
Studio Basel: Nile Valley – Urbanization of Limited Resources. ETH Studio Basel Contemporary City Institute 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Képzőművészeti szekció 

2018.11.14. 09:00–12:00 K. III. 20. 

Elnök:  Mengyán András, képzőművész - designer 

Tagok:  Molnár Csaba DLA, épìtész, tanszékvezető,  

 egyetemi docens, Rajzi és Formaismereti Tanszék 

 Sebestény Ferenc DLA, épìtész, tanszékvezető – helyettes,  

 egyetemi adjunktus, Rajzi és Formaismereti Tanszék 

 Pálóczi Tibor, épìtész, mérnöktanár, Rajzi és Formaismereti Tanszék 

 
Titkár: Üveges Gábor PhD, képzőművész, egyetemi docens, Rajzi és Formaismereti Tanszék 
 
A szekcióhoz kapcsolódó kiállítás 2018.11.14–30. között megtekinthető a K. III. 20. teremben. 
 

 

Látható zene  9:00 
Szerző:  Fehérvári Veronika Bogárka  
Konzulens:  Üveges Gábor PhD, képzőművész, egyetemi docens, Rajzi és Formaismereti Tanszék 

 

Geováros  9:15 
Szerző:  Sági Zoltán 
Konzulens:  Üveges Gábor PhD, képzőművész, egyetemi docens, Rajzi és Formaismereti Tanszék 

 

Tér és mozgás  9:30 
Szerző:  Nyitrai Gellért Márton  
Konzulens:  Üveges Gábor PhD, képzőművész, egyetemi docens, Rajzi és Formaismereti Tanszék 

 

Trifold - hajtogató-tömörítő algoritmus 9:45 
Szerzők: Boros Anna Eszter, Ábrahám Bálint Máté  
Konzulens:  Üveges Gábor PhD, képzőművész, egyetemi docens, Rajzi és Formaismereti Tanszék 

 

Megfagyott hang 10:00 
Szerző:  Ludányi Nóra Tímea  
Konzulens:  Üveges Gábor PhD, képzőművész, egyetemi docens, Rajzi és Formaismereti Tanszék 

 

Fondale del Cineteatro di Falerone 10:15 
Szerzők: Pokol Júlia, Herpai Márk  
Konzulensek: Váli István Frigyes PhD, egyetemi adjunktus, Rajzi és Formaismereti Tanszék    

  Pintér András Ferenc, meghívott oktató, Rajzi és Formaismereti Tanszék 

 

Időtlen Tér  10:30 
Szerző:  Jovan Endre  
Konzulens:  Üveges Gábor PhD, képzőművész, egyetemi docens, Rajzi és Formaismereti Tanszék 

 

Kívül, belül  11:00 
Szerző:  Tóth Boglárka  
Konzulens:  Üveges Gábor PhD, képzőművész, egyetemi docens, Rajzi és Formaismereti Tanszék 



  

Eltévedve  11:30 
Szerző:  Ferencz Réka Veronika  
Konzulens:  Üveges Gábor PhD, képzőművész, egyetemi docens, Rajzi és Formaismereti Tanszék 

 

Reflexió  11:45 
Szerző:  Könczöl Emese Mária  
Konzulens:  Üveges Gábor PhD, képzőművész, egyetemi docens, Rajzi és Formaismereti Tanszék 



  

Látható zene 

Fehérvári Veronika Bogárka  

Konzulens: Üveges Gábor DLA 

Egy dallam, egy zenemotívum attól olyan csodálatos, hogy nem látjuk vagy nem érinthetjük. Hallgatnunk 
kell mert abban a pillanatban el is illannak egymás után a hangok. Mi emberek mégis találtunk rá módot, 
hogy ezt megörökíthessük másoknak, az utókornak, erre találtuk ki a kottázást. Viszont a kottakép sok 
ember számára nem más mint érthetetlenül egymás után pakolt fekete pontok. Sok ember nem tud kottát 
olvasni vagy nem elég magas szinten, ahhoz, hogy ne csak értse hanem érezze is azt a zenét amit épp 
olvas. Ehhez nagyon magas szintű belső hallással kell rendelkeznni mint például Mozart, Bach vagy 
Beethoven aki süketen is képes volt komponálni. Viszont ez nem sok emberek adatott meg, ezért ebben 
a kutatásban én azzal a témával foglalkozom, hogy hogyan lehet egy zenét/kottaképet egy látható és 
érzékelhető tárgyba átvinni úgy, hogy az azt megjelenítő zene tulajdonságait, hangulatát is visszaadja a 
szemlélőjének. 

A kottázás egymás alatt jeleníti meg a szólamokat ráadásul hangszernek megfelelő kulcsban, hogy ne 
legyen túl sok pótvonal, olvashatóbb legyen. Viszont ezáltal még nehezebb egykén értelmezni és hallani, 
az én maketteimben viszont egy kulcsban és egymás fölött vannak a szólamok. Így a hangszerekkénti és 
kulcsonkénti széttagoltság megszűnik, egy egységként látjuk. 

Az első installáció amit készítettem Weiner Leótól a Rókatánc című darabjának egy részletét jeleníti meg. 
Úgy rendeztem a damilsorokat, hogy egy szint egy hangszert jelöl, és legfelül a dallam, lefelé haladva 
pedig az egyre mélyebb kísérőhangszerek helyezkednek el. Színeiben a zene hangulatához igazodtam, 
ezért választottam vidám és egymástól elütő színeket, ugyanis a darab is egy karakán, kavaros és élettel 
teli zene. A szintenkénti damilszámot a zene hangterjedelme határozta meg, összesen 23 hangot használt 
fel ami nem annyira sok, mégis nagyszerű zenét komponált belőle. 

 



  

Geováros 

Sági Zoltán  

Konzulens: Üveges Gábor DLA 

A Geováros nem egy valódi funkcionális város, hanem egy szellemi tartalmakat is hordozó gesztus. 

A mű szerkezete, „alaprajza” sötét és világos geometriai formákból áll össze. A szabályosan váltakozó 
elemek összessége egy absztrakt mandala. A Távol-Keleten elsősorban Tibetben és Indiában használták 
a hinduizmus és a buddhizmus követői, de az amerikai kontinens számos indián kultúrájában megtaláljuk 
a mandalakészítés művészetét. Lényege abban áll, hogy egy kör vagy egy négyzet alakú mandalát 
készítenek, amelyben a középpontból indulnak ki és számos, igen változatos geometriai formát szőnek 
bele. A formák energiát kapcsolhatnak ki az univerzumból. feltöltődhetünk tőle, a készítése egy 
meditációs gyakorlat. Egy mandalának négy úgynevezett kapuja van, amely a négyességet reprezentálja 
úgy, hogy mindegyik a középpont felé vezet. A középpont felé, amely maga a „végtelen űr”, a Teremtő. 
Ugyanakkor ne tévesszük szem elől, hogy a mandala egy labirintushoz hasonló képződmény. Nem 
könnyű rajta kiigazodni, mert amit képvisel és másol – az ember, a természet és Isten – szintén nem 
egyszerűen érthető meg. 

A Geováros egyfajta mandalákban is meglévő rend térbefordítása, architektonikus összefüggésben való 
bemutatása. 

A fehér formák térbe kihúzása először csak a síkból felfelé, majd lefelé is fejlődött. Ez azt jelenti, hogy az 
egyes négyzetekből, háromszögekből - hasábok lettek. Ezek különböző magasságúak; csak élben, 
vertikálisan elcsúsztatva találkoznak. A fekete hasábok lyukakat képeznek, így egy izgalmas 
kristálystruktúra keletkezett. A térbeli kiterjedés rengeteg hajszálvékony sík egymásra pakolása, ami 
lényegében egy végtelen mandala. 

 



  

Tér és mozgás 

Nyitrai Gellért Márton  

Konzulens: Üveges Gábor DLA 

Minden sport valamely mozgás korlátok közötti végrehajtása. Ez a korlát egyfelől lehet a szabályrendszer 
és adott esetben a pálya is. Az én munkám a kosárlabdán keresztül a mozgás és a tér (pálya) kapcsolatát, 
a térhasználatot vizsgálja. 

Egy játékos mozgása 2D-ben sűrű mintát mutat, kusza vonalhálónak tűnhet, de kirajzolódnak belőle 
irányok, területek. Ez a minta nemcsak posztonként változó, hanem a ’90-es évek rajzolata is mást mutat, 
mint a jelenkoré. A játékos térben való helyzetét meghatározza az edző taktikája, vagy egy adott figura, 
védekezési stratégia, amit játszanak. Figura esetén a sportoló egy meghatározott utat jár be, de a mozgás 
lehet az adott helyzethez igazított, improvizatív. A pályán vannak igazodási pontok, amit felhasznál a 
játékos a térbeli tájékozódáshoz, ezzel segítve a mozgását (hárompontos vonal, büntetőterület, 
büntetővonal). Van olyan eset, amikor a szabályozás is meghatározza a helyezkedést pl.: nem 
tartózkodhat 3 mp-nél tovább a büntetőterületen a játékos. 

A függőleges tengelyen az időt (meccs folyását) megjelenítve lehetséges ezt térbe kiemelni. A 
kosárlabdát felhasználva jön létre egy térrajz, ami a térhasználat mintázatát veszi alapul. Ez a mű pedig 
egy elvont, absztrakt vonalrajz lesz egy ember valós mozgásából. 

 



  

Trifold - hajtogató-tömörítő algoritmus 

Ábrahám Bálint Máté, Boros Anna Eszter  

Konzulens: Üveges Gábor DLA 

Egy síkfelület adott térbeli alakzattá hajtogatása olyan feladat, amelyhez megszámlálhatatlan helyes 
megoldás tartozik. A lehetőségek közötti eligazodáshoz szükséges az alkalmazott hajtogatási módszer, 
idegen szóval algoritmus ismerete. Az algoritmusok ismeretében látszatra különböző formák között 
vonhatóak új összefüggések, és lehetségessé válik az egyedi megoldások általánosítása. A dolgozatban 
bemutatásra kerülő algoritmus célja is általánosítás: egy korábbi iskolai hajtogatási feladat intuitív 
megoldásának tanulságait alapul véve kísérel meg egy saját, trifoldnak nevezett formatípust megalapozni. 

A trifold elemi formájában egy összehajtogatott, három részre tagolható szabályos térbeli háromszöglánc, 
az elején és a végén nagy modulméretű hajtogató szakaszokkal (amik elsősorban a forma térbeli 
kiterjedését és stabilitását biztosítják), középen pedig egy kisebb modulméretű tömörítő szakasszal 
(amiben az összehajtandó anyag nagy része koncentrálódik). A trifoldot létrehozó hajtogató algoritmus 
révén tetszőleges méretű téglalap hajtogatható vissza egy olyan komplex térbeli alakzatba, aminek 
külmérete az eredeti felület oldalhosszának törtrésze. A megfelelő modulméret megválasztása esetén 
pedig különböző méretű téglalapok hajtogathatóak vissza ugyanakkora külméretű alakzatokba, egyre 
‘tömörebb’ végeredményt adva egyre nagyobb felületekre. 

A dolgozat során tárgyalásra kerülnek a megalapozó egyetemi munka tanulságai, a hajtogató-tömörítő 
algoritmusok biológiában fellelhető analógiái, és a tervezés során figyelembe vett számítástechnikai 
szempontok is. Habár a bemutatott modellek emberi kéz munkája által jöttek létre, az alkotás 
folyamatában az algoritmus sorozatos alkalmazása is fontos szerepet játszott - így a beadott munka a 
generatív tervezés egy példájának is tekinthető. 

 



  

Megfagyott hang 

Ludányi Nóra Tímea  

Konzulens: Üveges Gábor DLA 

Az alapfelvetés, amire választ kerestem az, hogy hogyan alakíthatóak a hallható hangok látható képpé, 
hogyan tudom megjeleníteni a hangrezgéseket vizuálisan. Azaz hogyan lehet összekötni ezt a két emberi 
érzékelési módot. 

Kutatásom során megvizsgáltam, hogy eddig a történelem folyamán milyen lehetséges válaszokat adtak 
erre a kérdésre. A legérdekesebbnek Ernst Chladni kísérletét találtam, amelyben a hangrezgéseket egy 
felület vagy membrán veszi át, amelyre porózus anyag van elterítve. A fizika törvényei miatt, ahogy a sík 
felület rezgésbe kezd, a por rengeteg féle szemetgyönyörködtető ábrát képes létrehozni. 

A fizikának ezt az adottságát kihasználva, az alapötletet megtartva szeretném adaptálni a kísérletet. 
Legfőbb célom olyan alkotást létrehozni, ami összeköti a tudományt és a művészetet. Bemutatja, hogy 
milyen szoros kapcsolat lehet a kettő között és hogyan képes ez a két terület együttműködni, hatni és 
visszahatni egymásra (csakúgy, mint az építészetben). Illetve átélni és átadni az élményt, ahogy a 
természet törvényei a kezeink között szinte maguktól formálódnak művészeti alkotássá. 

Amit a művészet unikumának érzek a tudománnyal szemben, az a személyes tényező. Úgy gondolom, 
hogy az alkotófolyamat legmeghatározóbb része a szubjektivitás és az elvonatkoztatás, személyes 
nézőponton keresztül világítunk rá a valóságra a művészetünkön keresztül. A kísérlet adaptációja során 
fuvolával fogok dolgozni, ami egy számomra kedves hangszer, segítségével fogom létrehozni a kiállításon 
bemutatott képeket. 

 



  

Fondale del Cineteatro di Falerone 

Pokol Júlia, Herpai Márk 

Konzulens: Váli István Frigyes PhD, Pintér András Ferenc 

Idén nyáron láttuk először Faleronét, az ezerarcú olasz kisvárost. Messziről tipikus itáliai romantika süt 
róla: kimagasló templomtorony, egységes téglaszínű házak a gyönyörű, dombos fermo-i táj közepén. 
Közelebbről nézve viszont a templomtorony helyén furcsa védőgallérok sorakoznak, az utcák szinte 
teljesen üresek, és feltűnnek a fával és acéllal összerácsozott, omladozó házak. Évszázados történelem 
és a közelmúltban lezajlott földrengés, szépség és lepusztultság, otthonosság és kihaltság– mindezek 
együttese alakul egy furcsa, földöntúli hellyé. 

Ez a drámaiság és megfoghatatlanság inspirált minket a művésztelepi alkotómunkánk során. A groteszkül 
kihajló házfalak, a mindenhol megjelenő keretek, amik a házfalakba hatoló fémkarmaikkal úgy tűnnek, 
sosem engedik szabadulni a düledező téglákat. Ugyanakkor a hely esztétikája még a rácsok mögül is 
sugárzik, az itt lakók mosolyognak, és élik a hétköznapjaikat, ahogy mindenki más is. 

Szokás azt mondani, hogy egy művész számára a tragédia a legjobb ihletadó az alkotáshoz. Falerone 
tragédiáját látva, a nyár folyamán gyűjtött inspirációinkat szeretnénk most kibontakoztatni a helyi színház 
díszlettervében. 

Munkánk során igyekszünk olyan hátteret kialakítani, ami tükrözi a város történetiségét. Mint a legtöbb 
itáliai településen, itt is megtaláljuk a jellegzetes helyi ünnepet, és a saját hagyományvilágot. Ugyanakkor 
a munkánkra óhatatlanul is hatással vannak a két évvel ezelőtti földrengés már említett nyomai, amiben 
a régió számos más településéhez hasonlóan Falerone is komolyan megsérült. 

A helyi színház közel 30 éve nem üzemel, így viszonyítási alapul az épület kiüresedett belső tere szolgál 
csak. A hamarosan felújításra kerülő épület új díszletének kialakítására Falerone polgármestere kérte fel 
a művésztelepet, így kutatásunk nem csupán teoretikus, hanem a jövő évi alkotómunka alapjául is 
szolgálhat. Mindezek fényében egy sokféleképp, különböző eseményekhez felhasználható hátteret 
szeretnénk kialakítani, ami érdekes vizuális élményt ad, másrészt kreatív kelléke tud lenni a majdani 
előadásoknak. Megpróbáljuk mindezt a klasszikus színházi környezethez illeszkedően megtervezni, 
ugyanakkor célunk az is, hogy kilépjünk a színház hagyományos keretei közül, és új lehetőségeket nyitni 
az előadóművészek kreativitásának kibontakoztatására. 



  

Időtlen tér 

Jovan Endre  

Konzulens: Üveges Gábor DLA 

A tér érzékelhető, de nem megfogható dolog, lényegesen függ önmagunktól, hogyan is értelmezzük azt. 
A térérzékelést meghatározza a látásunk, amely a fény útján jön létre, a tárgyakról visszaverődő fényt az 
agyunk könnyen értelmezhető képpé alakítja. Definiálhatjuk  fizikai, matematikai, építészeti, biológiai, 
filozófiai meghatározással és még sok különféle elméleti,értelmezési gondolkodási formával is. 

Már gyermekként megtapasztaljuk, hogy a térnek kiterjedése van, tehát felfedezzük, hogy szélessége 
hosszúsága és mélysége is létezik. Az idő múlásával egyre több tapasztalatot gyűjtük a minket körülvevő, 
életünket meghatározó térről. Így érthetően hamar hozzá szokunk az x,y,z koordináta rendszerű 
világunkhoz. De rugaszkodjunk el egy kicsit ettől a három irányban történő nézőponttól és lépjünk egyet 
tovább. 

Tekintsük meg az időt mint újjab kiterjedési formát hiszen, a teret könnyebben megérthetjük fizikai 
helyzetváltozásokkal és ehhez a mozgáshoz az idő dimenziójára van feltétlen szükségünk. 

Az embert mindig is érdekelte az idő múlása, a változása hiszen a tér és idő egymással kölcsönös 
szintézisben léteznek.  A tér érzékelése kötődik emlékeinkhez, emlékezetünkhöz és mozgásunk által 
információkat kapunk a tér - idő összefüggéséről. A téri tájékozódás releváns fogalom a mindennapi 
életünk során. 

A fotográfia és filmkészítés tudománya is arra törekszik, hogy minél élethűbben  és részletgazdagabban  
szemléltesse a minket körülvevő teret. A fotó egy időpillanatot rögzìt a film pedig magát az időt örökíti 
meg. Tanulmányaim során mindig is érdekelt, hogyan lehetne ezt minél hatásosabban leképezni. 
Elképzelésemben főként ezt a jelenséget próbálom vizualizálni. 

Vajon lehetséges e két dimenziós képek sorozatából egy olyan 3 dimenziós teret kialakítani, amely 
egyszerre foglalja magába az időt és a mozgást, a tér érzékelésének és megismerésének folyamatát is? 

 



  

Kívül, belül 

Tóth Boglárka  

Konzulens: Üveges Gábor DLA 

Lelkünk, legyen az ciklopfalú erőd vagy gépi vetésű téglából épített csinos víkendház, közvetlen 
kapcsolatban áll a külső világ forgalmával. A zaj lehet pattogós vagy monoton, tudatos vagy tévelygő, 
fáradt vagy diadalmas. Ha csak idő előtt el nem hal, egész életünkben tudatosan-tudattalan rezegteti 
énünk magját, amíg csak olyan frekvenciát nem talál, amelyre megmozdulnak mind a kövek, mind a 
téglák, és a csatorna kétirányúvá válik, reakció, beszéd szakad fel, egyszersmind kiáltás a pusztítás ellen. 
Mint más-más építők munkái, ezek az építmények nem mozdulhatnak ugyanabban a pillanatban, a 
repedések rajzolata sem lehet egyforma, a megszólaló hangok sem ugyanabban a tónusban hangzanak 
fel. Mi hát az ingerküszöb, amelyet átlépve egy ilyen lélekház nem bírja tovább, és kifakad? 

Filozófiai értelmezések szerint az embert akaratán és vágyain kívül hajtja egy harmadik erő, a thümosz, 
amely küzdésre ösztönöz, táplálja bennünk az általános elismerés utáni vágyat. Valódi elismerésben 
részesülni azonban csak akkor lehetséges, ha az elismerést osztó mechanizmusok igazságosak, 
egyszóval valamiféle rend uralkodik, a külső forgalom ellenőrzött, nem keveredik belé ágyúdörgés vagy 
hazugság, a szabályok ugyanúgy érvényesek a bársonyszékben és a libikókán. Ha két gyerek, egy nagy 
és egy kicsi, játszana, először a nagy ül fel, a kicsi valahogy felkapaszkodik, de a hinta nem mozdul. Mit 
fog tenni a kicsi gyerek? Elkezd ugrálni, cselekedni. Mi fogja erre hajtani? Gyermeki énjének különös 
vágya a libikóka szabályos használatára: a nagy gyerek nem birtokolhatja egymaga a földi pozíciót és a 
döntés jogát. Természettől fogva a nagy gyerek van fölényben, de a kicsi kellő mennyiségű befektetett 
energiával behozhatja a lemaradását, kis időre magához ragadhatja az irányítást, megadva magának a 
rendet, amelyben lélek-háza sértetlen maradhat. Ha azonban az igazságtalan helyzet zaja túl sokáig 
cseng a fülében, és végül orkánná dagad, a lélek-ház megmozdul, és az odabenn rejtőző titokzatos kórus 
utat talál a külvilág felé, a libikóka, a játék eszköze pedig végleg eltörhet. 

Ez az építmény tehát a thümosz végvára. Egy vastag fal, egy túlméretezett alapozás megóvhatja a benne 
lakót a külvilág ingereitől, van, aki magára maradhat a csöndben, építkezhet tovább, míg az orkán kívülről 
ostromolja a falakat, de előbb-utóbb minden építő elfárad, és ami benn lakozik, kiszabadul. 

 



  

Eltévedve 

Ferencz Réka Veronika  

Konzulens: Üveges Gábor DLA 

Mind máshogy éljük meg és dolgozzuk fel az életünk során szerzett negatív, rossz élményeket. Rendkívül 
izgalmas, valójában mekkora szerepet is játszik ebben az emberi agy. Csodálatos belegondolni is, hogyan 
dolgozik az egyént érő mindennapi ingerekkel. Kreálhat belőlük traumatikus, vagy éppen pozitív 
élményeket, majd azokból különböző, szerteágazó emlékeket. Mire az információáradat ténylegesen 
bevésődik memóriánkba, millió változáson megy keresztül szinte észrevétlenül, s később azok szubjektív, 
érzésekkel vegyített képét idézhetjük csak fel. 

Jogosan merül hát fel a kérdés: Létezik rossz emlék? Fel tudom-e, fel akarom-e, fel kell-e dolgozni 
mindazt, amit sajátmagam alkottam? Szabadulni akarok-e tőlük, vagy van más módja is kiismerésüknek? 
Valóban el akarom cserélni életem egy-egy fontos darabját a boldogság illúziójáért cserébe? 

A választ csak magamban kereshetem, jól tudom. Figyelnem, látnom kell démonjaimat, melyek a múltból 
kísértenek. Ismernem, szeretnem kell őket, hiszen ők én, én pedig ők vagyok, s damilon lógva kísérnek 
majd életem útján hátráltatva, vagy egyre előrébb lökdösve labirintusukban. Egy labirintusban, melynek 
falai tele fájdalommal, élményekkel, sírással, nevetéssel haladnak el mellettem felfoghatatlan 
gyorsasággal. Meglepő kanyarok végtelen fordulatával teszik utazásomat egy teljes egésszé, s ezért 
örökké hálás leszek. Ki-ki tekintgetek az útra, mely egyenes, kopár vonulat, innen bentről is jól látható, s 
ami nem az enyém. Nem az enyém, mert én élni akarok. 

 



  

Reflexió 

Könczöl Emese Mária  

Konzulens: Üveges Gábor DLA 

A rend és káosz viszonyának vizsgálata és ennek a kapcsolatnak tárgyi megformázása volt az 
alapgondolat. Hasonlatok rendszerében létezünk, így én is párhuzamot formázva akartam közelebb 
kerülni a témához. Különböző szempontokat próbáltam szemügyre venni, például a természetben 
kialakuló viharok rendszereit, vagy a különböző növények növekedési folyamatait. De folyton vissza 
jutottam egy párhuzamhoz, az emberi elméhez és annak alakulásához. 

Ha test nélkül létezhetnénk, milyen formát öltene a lelkünk? 

Az hogy két ugyan olyan személyiség nem létezik, teljesen magától értetődő dolog. Hiába érnek minket 
hasonló behatások, hallgatjuk ugyan azt a zenét vagy tanuljuk ugyan azokat a dolgokat. Én vagyok én, 
te vagy te. Nem láthatod, nem érezheted azt, főleg nem ugyan úgy. A személyünk különállósága mindenki 
számára fontos. Ez bizonyos körökben akár követelmény is lehet, hisz ha nem vagyok különb, ki vagyok 
én? Légy eredeti, új és legfőképp az első. De van e bármi a világon, ami ne történt volna meg legalább 
egyszer. 

Ez igaz ránk a fizikai valónkban is. Az adott pillanatban hordott ruhánk, az aktuális hajszínünk, szinte 
sosem egyedi. Próbáljuk követni az adott irányzatokat, trendeket, de sokszor szimplán csak arról van szó, 
hogy megtetszett egy lány kalapja a buszon és akár ő én is lehetnék, abban a kalapban. 

A szellem vajon ugyan így viselkedik e? Akarjuk e ugyan azt érezni, vagy pusztán magunk méreteire 
igazítva torzítjuk a valóságot? Mitől lesz a miénk az, amit együtt tapasztalunk más emberekkel? Ugyan 
az a behatás jelenthet-e mást nekem, mint bárki másnak, holott ugyan az az akkord, ugyan az az 
ecsetvonás vagy akár ugyan az a mondat. Mikor kerül oda az én? Hozzá adunk többet, vagy csak mi 
vagyunk a keret, amelybe ízlésünk szerint zárjuk be a valóságot. 

Erre próbáltam választ adni az installációmmal. 

 



  

Kortárs építészetelmélet és kritika szekció 

2018.11.14. 09:00–12:30 K. II. 77. 

Elnök:  Szentirmai Tamás DLA, egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Építészmérnöki Tanszék 

Tagok:  Kovács Dániel, művészettörténész, Transartic Kft. 

 Wettstein Domonkos, egyetemi tanársegéd, Urbanisztika Tanszék 

 
Titkár: Deichler Tímea, doktorandusz, Középülettervezési Tanszék 
 

 

Történelmi környezetben található szocialista építészeti örökségünk kortárs rehabilitációja:  
A szatmárnémeti Casa de Moda építészeti kontextusának vizsgálata 9:00 

Szerző:  Laczka Áron  
Konzulensek:  Szabó Levente DLA, egyetemi docens, Középülettervezési Tanszék 
 Kronavetter Péter, egyetemi tanársegéd, Középülettervezési Tanszék 

 

Kísérlet egy teljesebb életért - A Perbáli Gyermekotthon elemzése 9:30 
Szerző:  Chromicsek Adrienn  
Konzulens:  Kemes Balázs DLA, egyetemi adjunktus, Középülettervezési Tanszék 

 

Funkcionalitás és Egyetemi Könyvtárak a XXI. Században 10:00 
Szerző:  Gránásy Sára  
Konzulens:  Varga Imre, mestertanár, Urbanisztika Tanszék 

 

A könyvtár szerepe a 21. század iskolájában 10:30 
Szerző:  Treszkai Anett  
Konzulens:  Szabó Levente DLA, egyetemi docens, Középülettervezési Tanszék 

 

Zöld könyvtárak - A fenntarthatóság megjelenése a mai könyvtárépítészeti tendenciákban 11:00 
Szerző:  Mihály Mirtill  
Konzulens:  Szabó Levente DLA, egyetemi docens, Középülettervezési Tanszék 

 

Kortárs válaszok a múlt eseményeire 11:30 
Szerző:  Józsa Krisztina  
Konzulens:  Szabó Levente DLA, egyetemi docens, Középülettervezési Tanszék 

 

EmlékTér  12:00 
Szerzők:  Szekeres Liliána Júlia, Hauer Tamás Péter  
Konzulens:  Szabó Levente DLA, egyetemi docens, Középülettervezési Tanszék 

 



  

Történelmi környezetben található szocialista építészeti örökségünk kortárs 

rehabilitációja: A szatmárnémeti Casa de Moda építészeti kontextusának vizsgálata 

Laczka Áron  

Konzulens: Szabó Levente DLA, Kronavetter Péter 

Történelmi környezetben található szocialista építészeti örökségünk kortárs rehabilitációja: A 
szatmárnémeti Casa de Moda építészeti kontextusának vizsgálata 

A második világháború után kialakult építészet nagy mértékben megváltoztatta a történelemi városok 
látképét. Egyes településeken a beavatkozások sokszor drasztikus méreteket öltöttek, teljesen 
megváltoztatva a város építészeti egységét és karakterét. Ez a jelenség nem csak hazánkban, hanem 
olyan országokban is megfigyelhető, mint Lengyelország, Románia, Ausztria vagy esetleg a második 
világháború után a keleti blokkhoz tartozó német területek. Kelet-Európa egykori szocialista 
városépítészete olyan radikális törést okozott a városok folytonosságon alapuló organikus fejlődésében, 
amely a mai napig érezteti hatását. 

Nem történt ez másképpen a Romániában található Szatmárnémetiben sem, ahol számtalanszor 
találkozhatunk olyan építészeti helyzetekkel, amikor előző korok épületei teljes mértékben figyelmen kívül 
hagyták az épített környezet sajátosságait és megtörték a város építészeti egységét, ezzel megszakítva 
az idő múlásával kialakuló linearitást a város szerkezetében és arculatában. Ilyen épület például a 
történelmi városközpontban található, henger alakú, hét emelet magas, Petre Minde és Alexandru 
Mateescu által tervezett Casa de Moda épülete, amelyet olyan környezetben hoztak létre, ahol az 
épületek magassága a bazilika kivételével nem haladja meg a két emeletet, vagy az Adminisztratív Palota, 
mely uralkodó magasságával átveszi a hangsúlyt a régi városközponttól és egy új, betonnal körülvett teret 
jelöl ki. 

A Szatmárnémetiben kialakult probléma számos városban megfigyelhető, azonban jó néhány település 
létezik, amelyek sikeresen megoldották és megfelelő választ fogalmaztak meg ezekre az építészeti 
problémákra. Dolgozatomban a Szatmárnémetiben található Casa de Moda épületének bemutatásával, 
illetve más, sikeresen rehabilitált épületeknek az elemzésével foglalkozom, ezzel is kihangsúlyozva a 
városok folytonosságon alapuló organikus fejlődésének fontosságát. 

Irodalomjegyzék: 
- B.A.C.U. Assocation: Socialist modernism is Romania and the Republic of Moldova. 2017 
- Muhi Sándor: Építészet Szatmáron 1. Státus Kiadó, Hírlap Könyvek, 2008 
- Muhi Sándor: Építészet Szatmáron 2. Státus Kiadó, Hírlap Könyvek, 2008 

 



  

Kísérlet egy teljesebb életért - A Perbáli Gyermekotthon elemzése 

Chromicsek Adrienn  

Konzulens: Kemes Balázs DLA 

Az építészet rendkívül sokrétű szakma, rengeteg ágazattal és megannyi izgalmas területtel. Miben is 
merül ki egy építész feladata? Miért és miként vállalhat felelősséget? A szociális építészet egy 
peremterület, a periféria lakóinak. Manapság egyre többet hallani a hajléktalansággal, 
mélyszegénységgel foglalkozó projektekről, kezdeményezésekről. Vannak azonban más, kevésbé 
emlegetett csoportok is. 

A legutóbbi, 2011-es népszámlálás szerint közel félmillió magyar él valamilyen mozgási, érzékszervi vagy 
mentális sérüléssel, értelmi fogyatékossággal. Ez igen nagy százaléka a társadalomnak, de hol is 
lehetnek ezek az emberek? A kérdés az utolsó csoportra hatványozottan igaz. Keveset tudunk 
helyzetükről, életkörülményeikről. Az értelmi sérült személyek állandó felügyeletet igényelnek egészen 
életük végéig, mivel az állapotuk gyógyíthatatlan. Ezt a feladatot nagyrészt az állam látja el, hiszen a 
családok anyagi és emberi erőforrása véges. Az ellátás általában vidéki kastélyokban zajlik, 
hagyományosan kórházi rutin alapján. 

A témával először az egyetemen találkoztam, egy tábori tagtoborzó alkalmával. Az építőtábor helyszíne 
Perbál, pontosabban a Perbáli Gyermekotthon. Az otthon most már javarészt felnőtt értelmi 
fogyatékosoknak ad lakhelyet, az egészen enyhe esetektől a halmozottan sérültekig. Az épületet két 
építész, Karácsony Tamás és Janesch Péter tervezte sok évig elkötelezetten, önzetlenül. A projekt 1993-
tól 2000-ig futott, azóta folyamatos használatban van, kellő ideje a hiteles elemzéshez. A kezdeményezés 
egy új megoldást kívánt nyújtani a sérültek elhelyezésére, ami humánusabb és egészségesebb, mindezt 
a rendszerváltás utáni kaotikus környezetben. Ezzel a dolgozattal szeretném feltárni a program negatív 
és pozitív eredményeit, többek között a használhatóság, a programalkotás és az épület jelenlegi állapota 
szempontjából. A kérdés, hogy definiálható-e ez az új épülettípus a jól működő kísérletek elemzése 
alapján. 

Forrás: 
http://www.ksh.hu/nepszamlalas/ 
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/kitagolas/index.html 

 
Fotó: Máté Albert 

http://www.ksh.hu/nepszamlalas/
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/kitagolas/index.html


  

Funkcionalitás és Egyetemi Könyvtárak a XXI. Században 

Gránásy Sára  

Konzulens: Varga Imre 

Az általam választott téma az általunk használt egyetemi könyvtárak jövőjének keresése, - bemutatása 
az információs robbanást követően. A téma feldolgozásának eszköze az egyetemi könyvtárak 
bemutatása néhány külföldi - az Urbanisztikai kutatások és gyakorlatok című tárgy keretein belül tett 
csehországi kiránduláson látott épületeket értelmezve - és magyar példákon keresztül. 

Mi a szerepe a könyvtáraknak az egyetem életében napjainkban? Egyetértenek a tervezők a könyvtárak 
jövőjéről? Ha csak a két csehországi épület, a Brünni Masaryk Egyetemi Könyvtárát és a Prágai Műszaki 
Egyetem Könyvtárát nézzük nagyon más képet kapunk. Az egyik hagyományos elrendezést alapul vevő 
épület, míg a másik a könyvtár funkciót újradefiniálja. Ez a látszólagos útkeresés arra ösztönzött, hogy 
felállítsak egy elméletet arra nézvést, hogy ezek az építészetileg magas színvonalú épületek közül melyik 
felel meg a valós igényeknek. 

Éppen emiatt belevettem az elemzésbe több olyan könyvtárat, amely az elmúlt húsz évben épült, illetve 
nagyon friss választ is. Az összekötő kapocs minden esetben az volt, hogy egyetemekhez kapcsolódó 
intézményekre fókuszáltam. 

Végül, röviden a BME könyvtárának fejlesztési lehetőségeire térek ki, amely egy régebbi igényrendszer 
alapján épült. 



  

A könyvtár szerepe a 21. század iskolájában 

Treszkai Anett  

Konzulens: Szabó Levente DLA 

Könyvtárak kialakításának új tendenciái alap- és középfokú oktatási intézményekben 

A felgyorsult információcsere, és a tudás interneten keresztüli megszerzésének új lehetőségei 
átalakították a tudáshoz férés és a tudásmegosztás lehetőségeit. A kattintásra lévő online szakmai írások 
vagy különböző témájú oktatóvideók az élethosszig tartó tanulásra ösztönzik a kor emberét. A különböző 
képességek elsajátítása leegyszerűsödött, hiszen a tanítás többé nem kötött helyhez és időhöz. A 
könyvek elhagyása és a tudásszerzés más formája egyszerre jelenti a hagyományos könyvtár hanyatlását 
és egy újfajta intézmény kialakulását, ahol ellenőrizhetjük az információkat és nyugodt körülmények között 
tanulhatunk. A kérdéskör speciális részterületét képezik az iskolai könyvtárak, dolgozatomban erre a 
területre fókuszálok. 

Új értelmezését tekintve az iskola sem a lexikális tudás átadásáról szól, sokkal inkább a befogadási 
módszer elsajátításáról, ahol a könyvtár jelenti a különböző szakterületek kapcsolódási pontját. Az 
építésznek reagálnia kell az oktatási módszerek változására és olyan térkapcsolatokat kell kialakítania, 
amelyek lekövetik az iskolai élet vérkeringését. 

Dolgozatomban a könyvtárpedagógia szakmai forrásai mellett, kortárs példákon keresztül vizsgálom a jól 
működő iskolakönyvtár téralakítási igényeit és eszközeit. Célom volt a témában megszerzett tudást a 
valós problémák feltárásán és megoldásán keresztül bemutatni, így belföldi példákat elemzés alá 
vetettem. Hazai iskolakönyvtáraink nem kapnak elegendő figyelmet az oktatási életben, munkájukban az 
eszközhiány és a túlzott leterheltség mellett korlátozó tényezőként jelennek meg az iskolaépület téri 
adottságai és a helyszűke is. A levont következtetéseket egy budapesti gimnázium könyvtárának jelenlegi 
működésén és átalakítási alternatíváin keresztül mutatom be, mivel Magyarországon az új épületek 
tervezése helyett inkább a meglévő intézmények átalakítására van lehetőség. 



  

Zöld könyvtárak - A fenntarthatóság megjelenése a mai könyvtárépítészeti tendenciákban 

Mihály Mirtill  

Konzulens: Szabó Levente DLA 

A mai könyvtáraknak reagálniuk kell a körülöttük történő változásokra, ehhez pedig szükséges figyelembe 
venniük, hogy  kialakításuk és üzemeltetésük során hogyan és milyen módszerekkel képesek 
alkalmazkodni a XXI. századi elvásárokhoz. Napjaink égető kérdése a környezetünk megóvása, a 
fenntartható gondolkodásmód terjesztése. A fenntarthatóság alatt nem pusztán a környezettudatos 
gondolkodásmódról beszélünk, hanem a tudatos gazdasági és társadalmi szerepvállalásról is. 

A fenntartható könyvtár fogalma több, mint egy zöld épületminősítési rendszernek megfelelő architektúra, 
ugyanis egyszerre jelent épületet, intézményt, helyet, állományt, szemléletet és szolgáltatást is. Egy  
könyvtár ugyanis képes lehet előremutató kulturális- vagy közösségi mintákat felmutatni a társadalom 
számára, ezért értelmezésem szerint az aktív közösségépítő és közösségfejlesztő szerep a XXI. századi 
könyvtárak fenntarthatóságának alapvető eleme kell, hogy legyen. 

A tanulmányom során bemutatom a ma működő, és kialakulóban lévő zöld könyvtárak szerepét és 
fontosságát kortárs, nemzetközi és hazai példák elemzésén keresztül. Az elemzés során megadott 
szempontok alapján veszem sorra, hogy milyen sokrétűen épülhet fel egy zöld könyvtár. Alapvető 
szempont a helyi és környezeti adottságokhoz mérten a környezettudatos építészeti lehetőségek 
kihasználása, de egyaránt relevánsak az adott épületeken/tereken belüli, azok fizikai jelentőségén 
túlmutató különböző felhasználási módok, amelyek képesek hozzájárulni a közösségek fejlesztéséhez, a 
környezetünkhöz való érzékeny hozzáállás terjesztéséhez, ezáltal pedig végső soron a mai globális 
problémák enyhítéséhez és megoldásához. 

Szakirodalom 
[1] Brém Zsuzsanna, Dubniczky Zsolt - számXXI. század: környezetbarát fenntarthatóság a könyvtárakban, 61. évfolyam (2014) 11-12. 
[2] Kathryn Miller – Public Libraries Going Green, ALA Public Library Handbook Series, American Library Association, Chicago, 2010 
[3] Dr. Sangita purohit – Green Library – A new concept of library, Head Library, Amrut Mody school of Management, Ahmedabad 
University 
[4] Aulisio, George J. -  Green Libraries Are More Than Just Buildings, Electronic Green Journal, 1(35), 2013 



  

Kortárs válaszok a múlt eseményeire 

Józsa Krisztina  

Konzulens: Szabó Levente DLA 

Építészeti megközelítések három fővárosi 56-os emlékmű koncepciójában 

Tanulmányomban egyes emlékművek építészeti megközelítését vizsgálom, három, eltérő korszakban 
épült, de az 56-os forradalom és szabadságharcra emlékező fővárosi példán keresztül, külföldi 
párhuzamokat is felvillantva. Napjainkban egyre nagyobb figyelmet kapnak, mert inkább tűnnek 
működőképesnek és nem narratív, nem heroikus, nem egyértelmű ábrázolású emlékművek, melyek 
mélyebb gondolatokat, összefüggéseket kifejezni szándékozó absztrakt emlékművek, talán ez a 
legfontosabb, ami elindított a vizsgálatomban. 

Az 1956-os forradalom emléke különösen is izgalmas, problematikus és időben változónak tűnik. Sok 
narratív szobor kopjafa, emléktábla jelent meg a forradalom tiszteletére, néhány differenciáltabb kortárs 
alkotás mégis üdítő kivételként rajzol ki egy újfajta megközelítést. 

A három emlékmű mely, kevésbé egyértelmű ábrázolással bár, de annál mélyebb gondolatokkal 
emlékeztet a múltra: a Kossuth téren található 1956-os sortűz áldozatainak emlékműve, az Ötvenhatosok 
terén található Ötvenhatos emlékmű és a Móricz Zsigmond körtéren épült emlékgyűrű. 

Az emlékhelyekkel kapcsolatos új tendencia világszerte megfigyelhető, jobb sorsú országokban évtizedek 
óta, és Magyarországon választott emlékeim is ezt a vonalat erősítik. Nem kormányfők, nem harcoló 
emberek, csupán jelek melyek értelmezése, átgondolása idézi a múltat. 

A dolgozatban mélyebben foglalkozom ennek a három emlékműnek az alkotók által elképzelt 
jövőképével, a térben elfoglalt szerepükkel, a megvalósult helyzetek társadalmi elfogadottságával illetve 
a jó emlékmű szerepével az országban, a közöttük megjelenő hasonlóságok és ellentétek tükrében. 

 

Kép 
http://www.i-ypszilon.hu 
 

 

http://www.i-ypszilon.hu/


  

EmlékTér 

Szekeres Liliána Júlia, Hauer Tamás Péter  

Konzulens: Szabó Levente DLA 

A nagykátai „zsidótemplom” rehabilitációja 

 

Nagykáta Pest megye keleti szélén található közel 12 ezer fős kisváros. A térségben (Tápió vidék) 
központi szerepet tölt be a kulturális életben is. 

A XIX. század közepén Nagykátán megkezdődött a zsidó közösség létszámának növekedése. Közeli 
településekről (Tápióbicske, Tápiószele) sok család költözött ide. Ennek számos oka közül fontos 
megjegyezni a település fejlődését, a járási székhelyi cím elnyerését és a kiváló közlekedést biztosító 
vasútvonal jelenlétét. 

Virágzott a nagykátai zsidó közösség egészen a második világháborúig, amikor itt létesítették az egyik 
leghírhedtebbé vált munkaszolgálatos bevonulási központot, és vagoníroztak be százakat a keleti frontra. 
Összesen 900 embert szállítottak a halálba. A 200 helyi elhurcolt közül csupán 7 fő tért haza. Az 
elhurcoltak emlékére a város a mai napig nem állított emlékművet. 

A helyiek által “zsidótemplomnak” nevezett zsinagógának  fontos szerepe volt a közösség 
összetartásában, a hitélet szervezésében. Mostanra azonban a hitközösség megszűnt, ezzel együtt az 
épület is pusztulásnak indult. Az egykor díszes épület fokozatosan vesztette el pompáját. De vajon 
megmaradt-e százak emléke a jelen kor emberében? 

Közös feladatunk az emlékek megóvása, a közösségek fenntartása, identitásunk megőrzése. A 
zsinagóga megújulása mindennek egy jelképe. Szeretnénk egy helyet létrehozni, mely mindenkinek 
lehetőséget ad a megemlékezésre, a szép történetek felidézésére és a rosszak feldolgozására. Az 
épületet szeretnénk jelenlegi jelentéktelen állapotából felemelni, külső és belső tereit az egykori 
templomhoz méltóvá tenni. Belső terei alkalmasak a kiállítások fogadására, a hely történetének 
bemutatására. 

A tervezés során a helyi kutatásokból szeretnénk kiindulni, vizsgálva a térbeli és időbeli eseményeket, 
funkcióváltásokat (iroda, étterem, bútoráruház, kocsma, bútorraktár, háztartási áruház, lakás). A hazai és 
nemzetközi párhuzamokra és előképekre megalapozva hoznánk létre egy tervet az épület 
rehabilitációjára és az emlékhely létrehozására. Dolgozatunkban három témát szeretnénk kifejteni: a 
helytörténet ismertetését, a példák elemzését, illetve koncepcionális terv megalkotását a nagykátai 
“zsidótemplom” rehabilitációjáról. 

Irodalomjegyzék: 
Basa László: Valamikor ők is Nagykáta polgárai voltak. Megjelent: tapiokultura.hu 2014. április 14. 
Basa László: 110 éve épült fel a nagykátai zsinagóga. Megjelent: tapiokultura.hu 2015. szeptember 22. 
Kucza Péter: Nagykáta Anno, Múltidéző történetek 



  

Szociálisi lakhatási kísérletek szekció 

2018.11.14. 09:00–10:40 K. II. 74. 

Elnök:  Csomay Zsófia, építész, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Építészeti Intézet 

Tagok:  Sugár Péter DLA, Dr. habil, egyetemi tanár, Lakóépülettervezési Tanszék 

 Jelinek Csaba, tudományos munkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete 
 
Titkár: Weiszkopf András, egyetemi tanársegéd, Lakóépülettervezési Tanszék 
 
A szekcióhoz kapcsolódó kiállítás 2018.11.13. 14:00 és 2018.11.19. 12:00 között megtekinthető a K. II. 
74. teremben. 
 

 

Kötelesség, nem lehetőség 9:00 
Szerző:  Somogyi Edit  
Konzulens:  Vincze László DLA, egyetemi docens, Lakóépülettervezési Tanszék 

 

A tatabányai szegregátumok jövője 9:20 
Szerző:  Lakatos Evelin  
Konzulens:  Dankó Zsófia DLA, egyetemi adjunktus, Lakóépülettervezési Tanszék 

 

A biztonság háza 9:40 
Szerző:  Lajkó Dóra  
Konzulens:  Dankó Zsófia DLA, egyetemi adjunktus, Lakóépülettervezési Tanszék 

 

Családok átmeneti otthonainak térstruktúrái 10:00 
Szerző:  Péter-Szabó Eszter  
Konzulensek:  Dankó Zsófia DLA, egyetemi adjunktus, Lakóépülettervezési Tanszék 
 Weiszkopf András, egyetemi tanársegéd, Lakóépülettervezési Tanszék 

 

Co-Cial Housing 10:20 
Szerzők: Kenesei Anna, Kovács Orsolya  
Konzulens:  Dankó Zsófia DLA, egyetemi adjunktus, Lakóépülettervezési Tanszék  

 

 

 



  

Kötelesség, nem lehetőség 

Somogyi Edit  

Konzulens: Vincze László DLA 

Az egyes országok szociális lakáspolitikája kifejezi az ország társadalmát, általános gondolkodását és 
nem utolsó sorban a gazdaságát. 

Mit tükröz tehát Magyarországról az, hogy valós szociális lakásépítészeti programmal nem rendelkezik? 

Ezzel a fogalommal már az 1800-as évek végén találkozhatunk a magyar lakásépítészeti múltban. A jelen 
stádium nem tér el jelentősen a közel 30 évvel ezelőtti állapottól: az 1990-es évek végén a társadalmi 
különbségek egyre nőttek, a munkanélküliségi arány nem csökkent és a lakásprivatizáció világkorát élte, 
amitől sokak, akik, ha jutottak is lakáshoz, nem tudták azt a növekvő rezsiköltségek miatt fenntartani. 

Ma pedig a lakásépítészetet meghatározó törvényünk a lakbérek emelésének gyakoriságát, felső határát 
nem korlátozza, a felmondási határidő pedig mindössze tizenöt nap, ezáltal a hajléktalanság és szociális 
hátrányossági helyzet egyáltalán nem kerül visszaszorításra. 

Milyen lehetőségei vannak tehát Magyarországon egy családnak, akik szociálisan hátrányos helyzetűek, 
hogy lakhatáshoz jussanak? 

A magyarországi példák (Corvin-szigony projekt, 13. kerületi lakásépítési projekt, Széchenyi Terv, stb.) 
előnyeinek és hátrányainak vizsgálatán keresztül megállapíthatjuk a nálunk érvényesülni tudó 
lakásépítészeti elemeket. Míg a külföldi sikeres példák során olyan elveket állíthatunk fel, amelyek 
meghatározhatnák egy jövőbeli, egész országra kiterjedő lakásépítészeti projekt kulcsát, hogy mit 
jelentsen az országnak egy szociális lakás. Rossz állapotú, hanyatló minőségű, környezetét kerülendő 
lakás, amelybe beköltözve társadalmi előrejutás nem lehetséges, vagy egy a társadalomba felzárkóztató, 
kis rezsiköltségű, kívülről nem megkülönböztethető minőségű otthont? 

Az 1970-es évek panellakás építése teljesen megváltoztatta az ország lakásszektorát, a település 
szerkezetét és képét. Egy hatékony országos szociális lakásépítészeti beruházás ugyanúgy 
megváltoztathatná a város képét, de vajon hogyan és milyen irányba? 

A szociális érzékenység és gondoskodás nem lehetőség, hanem kötelesség, kormányzati feladat. Ennek 
felismerése és a megoldásokhoz vezető módszerek kutatása dolgozatom célja. 

[1] Szendrői Jenő, Arnóth Lajos, Finta József, Merényi Ferenc, Nagy Elemér 1972. Magyar Építészet 1945-70 
[2] 1993. évi LXXVIII. törvény 



  

Kilépés - A tatabányai szegregátumok jövője 

Lakatos Evelin  

Konzulens: Dankó Zsófia DLA 

A tatabányai Mésztelep Gyár utcáján sétálva feltárul a látvány egy valaha még kedves otthont nyújtó ház 
romjai mögött. Még több romos ház, az utcákon szemét, kidobott bútordarabok között játszó gyerekek, 
reményvesztett fiatal szülők, egy-egy idős ember közönyös tekintettel bámul a világba. Az idővel együtt 
az emberek is megrekedtek itt, a kilátástalanság ordít minden betört ajtó, ablak mögül. 

A Mésztelep kezdetben még pezsgő, élettel teli ipartelep volt, a helyi munkások boldogan és biztonságban 
élték itt mindennapjaikat. A ’90-es évek elején azonban lebontották a Cement és Mészművek Tatabányai 
Gyárát, ezzel megszüntetve a megélhetés forrását az itt élők számára. Akinek lehetősége volt, elhagyta 
a telepet, de a rosszabb helyzetben lévőknek nem volt választásuk. A közel negyed évszázad elteltével, 
pedig csak romlott a körülbelül 1200 itt lakó helyzete. 

Elvágva Tatabánya belvárosának vérkeringéstől, perifériára szorult helyzete miatt a Mésztelep önálló 
városszerkezeti egységből szegregátummá alakult. Nincsenek megfelelő állapotú lakások, üzletek, nincs 
megfelelő infrastruktúra. A mentősök és a rendőrség is kerüli már a helyet. Nincs a környéken semmi, 
ami egy kicsit is jobbá vagy legalább elviselhetőbbé tenné az itteni életet. A Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat néhány lelkes tagja próbál segítséget nyújtani a rászorulóknak, de rehabilitációért kiált 
minden. 

Az ilyen komplex problémák megoldása minden esetben egy nagyon hosszas folyamat, tanulmányommal 
csupán az egyik első lépést szeretném megtenni a változás felé. A feladat tehát a mésztelepiek számára 
jobb életkörülményeket kínálni, mind lakhatási, mind szociális szempontból. Ezentúl pedig célom az 
építészet eszközeivel lehetőséget teremteni arra, hogy az itt élők újra egy közösséggé, újra a társadalom 
teljesértékű részévé válhassanak. 



  

A biztonság háza 

Lajkó Dóra  

Konzulens: Dankó Zsófia DLA 

2018-ban egyre nagyobb figyelmet kap a nők ellen elkövetett testi vagy lelki bántalmazás. Ennek ellenére 
így is vannak olyan súlyos nőket érintő társadalmi problémák, amikről nem beszélünk. 

Emberkereskedelem, szexuális kizsákmányolás. Ezek az emberek illetve az áldozatok számára is 
tabuként kezelt témák még mindig létező és komoly társadalmi problémát jelentenek. Ma hazánkban 
évente akár húszezer embert is érinthet a szexuális vagy munkacélú kizsákmányolás.  Az áldozatok 
gyakran a leghátrányosabb helyzetben levők közül kikerülő szeretetre éhes lányok, akik törődésre 
vágynak, illetve az egészséges apakép nélkül felnőtt fiatal nők. A helyzetet csak tovább nehezíti az a 
tény, hogy nagyon kevés azoknak a helyeknek a száma, ahol a kizsákmányolás áldozatai hosszabb időre 
megszállhatnának. Ennek következménye, hogy a menekülés lehetősége gyakran fel sem merül 
számukra. 

Alkotásom célja, hogy felhívjam a figyelmet a probléma súlyosságára illetve építészként kötelességemnek 
érzem egy olyan hely megteremtését, ahol az áldozatok biztonságos környezetben lehetőséget kapnak 
egy új élet megkezdésére. Egy alapítvánnyal együttműködve olyan menedékhely kialakítását tervezzük, 
amely hosszabb időre képes befogadni azokat a nőket, akik ebből a kiszolgáltatott helyzetből szeretnének 
menekülni. Fontosnak tartom, hogy a menedékhely olyan rendszer alapján legyen kialakítva, ami élhető 
és használható tereket biztosít az ott élők számára. Célom, nem csak egy biztonságos közeg 
megálmodása, hanem egy olyan menedék kialakítása, ahol nyugodt és békés körülmények között 
kezdhetik meg felépülésüket szakképzett emberek segítsége mellett az ide érkező áldozatok. 



  

Családok átmeneti otthonainak térstruktúrái 

Péter-Szabó Eszter  

Konzulens: Dankó Zsófia DLA, Weiszkopf András 

Ma Magyarországon égető kérdés a lakhatási szegénység évről évre súlyosbodó tendenciája, melynek 
kezelésére eredményes és egységes kormányzati stratégia még nem született. 

A jelenség legsúlyosabb tünete talán a családoknál jelentkezik: a lakhatás elvesztése a család 
felbomlását jelenti, ugyanis jelenleg a civil szervezetek által működtetett Családok Átmeneti Otthonai 
biztosítják az egyetlen olyan ellátási formát, amelyben a szülők és gyermekeik együttesen elhelyezhetők, 
a szülői jogok korlátozása nélkül. 

A Családok Átmeneti Otthona jelenleg egy régi raktárépületben működik, amely önmagában több, 
építészeti eszközökkel orvosolható problémát vet fel. A kutatás célja felderíteni, hogy egy hasonló intézet 
milyen funkciók, téri struktúrák és kapcsolatrendszerek mellett tud leghatékonyabban működni. 

Az intézménybe olyan, szociális krízishelyzetben lévő családok jelentkezhetnek, a házirend elfogadása, 
és az intézménnyel való együttműködés fejében, akiknek anyagi vagy életvezetési problémáik miatt, 
esetleg családon belüli erőszak vagy konfliktusok miatt tartósan problémás a lakhatásuk. Az persze 
esetenként változó, hogy a lakhatás okként vagy okozatként jelentkezik. 

A rendszer, mely a családok rehabilitációját tűzte ki célul, több lépcsős. Az első lépcsőket tömöríti a 
Családok Átmeneti Otthona, ahol az ellátottak maximum 18 hónapnyi időtartam alatt, a nap 24 órájában 
fordulhatnak segítségért az intézmény munkatársaihoz, illetve rendszeresen különböző szakemberek 
segítik őket abban, hogy családként sikeresen tudjanak a társadalomba visszailleszkedni. Sikeres 
együttműködés után innen a rendszer további lépcsőire juthatnak a családok, önállósulva pedig 
elhagyhatják a rendszert. 

Mivel problémás családok fejlődési folyamatáról van szó, amelyben felügyeletre szoruló ellátottból 
önállóan funkcionáló családdá válnak, a tervezés célja kideríteni, hogy -a szociális munkát elősegítendő- 
mely lakófunkcióknak milyen mértékben kell a folyamat során közösséginek maradnia, vagy priváttá 
válnia, ezekkel hogyan és milyen rendszert lehet alkotni, milyen egyéb, közösségi funkciók vagy terek 
léteznek vagy jöhetnek létre egy ilyen intézményben. 



  

Co-Cial Housing 

Kovács Orsolya, Kenesei  Anna  

Konzulens: Dankó  Zsófia DLA 

A közösség erősebb, mint az egyén. Rengeteg problémára találhatunk megoldást, kérhetünk segítséget, 
kérdésekre találhatunk válaszokat, ha van egy minket körülvevő közeg. Éppen ezért gondoljuk azt, hogy 
a szociális lakásokra nem különálló egységekként, nem csupán építészeti feladatként, hanem társadalmi 
kérdésként kellene tekinteni. A szociális bérlakásban élők számára építő jellegű, motiváló erejű lehet 
hasonló helyzetű emberekkel közösségi tereket létrehozni, megosztani. Ezért gondoljuk, hogy jobb 
eredményt érhetünk el, ha a szociális lakások tervezését kombináljuk a cohousing alapelveivel és 
ötleteivel, vizsgálva a társas nézőpontokat, fókuszálva a közösségi igényekre. És melyek ezek a 
közösségi igények? Hány fő számára élhető egy ilyen környezet? Milyen szempontok alapján alakul ki a 
„Co-cial Housing” lakóközössége? És miért nem terjedt még el a kezdeményezés Magyarországon? A 
kevésbé nehéz helyzet miért nem elég nehéz? Miért ilyen bonyolult itthon szociális lakáshoz jutni? Miben 
azonosak a vizsgált csoportok és mikben térnek el igényeik? 

Többek között ezen kérdésekre is keressük a válaszokat dolgozatunkban, építészeti megoldássémák 
segítségével, melyeket művészeti alkotás formájában fogalmazunk meg. Azért nem egy szokványos 
tervrajz elkészítése mellett döntöttünk, mert úgy gondoljuk, hogy az érintett társadalmi csoportok igényei 
hasonlóak, tehát létre lehet hozni olyan megoldásmodulokat, melyeket formálva a probléma minden 
területe lefedhető. Az egységeket, illetve ezek variációit jelenítjük meg az alkotásban. Ahhoz, hogy ezt 
megalapozzuk, kutatjuk mind a szociális lakásokat, mind a cohousingokat, leginkább külföldön, 
összehasonlítva hazai példákkal. Közös munkánk azért izgalmas, mert két különböző perspektívából 
vizsgálja a témát; egy szociológus és egy építész hallgató által. 



  

Urbanisztika szekció 

2018.11.14. 09:00–13:00 K. II. 93. 

Elnök:  Erő Zoltán, címzetes egyetemi docens, Urbanisztika Tanszék 

Tagok:  Beleznay Éva, építész, urbanista, ABUD Mérnökiroda kft. 

 Pálfy Sándor DLA, Dr. habil, nyugalmazott egyetemi tanár, Urbanisztika Tanszék 
 
Titkár: Kádár Bálint PhD, egyetemi docens, Urbanisztika Tanszék 
 

 

A dunai identitás: helyi közösségek és környezetük kapcsolata a Duna mentén 9:00 
Szerző:  Reszegi Barnabás  
Konzulensek:  Orbán Annamária PhD, egyetemi docens, Szociológia és Kommunikáció Tanszék 
 Balizs Dániel PhD, tudományos munkatárs, Urbanisztika Tanszék 

 

Esztergom a Duna közelségében 9:20 
Szerzők:  Módi Mariann, Takács Mária Flóra  
Konzulens:  Varga Imre, mestertanár, Urbanisztika Tanszék 

 

Kollektív  9:40 
Szerző:  Pirity Ádám  
Konzulens:  Kissfazekas Kornélia PhD, tudományos főmunkatárs, Urbanisztika Tanszék 

 

Residencity - A 21. századi közösségi élet hiányait pótló építészeti válaszok 10:00 
Szerzők:  Kisgyörgy Eszter, Ohmacht Petra  
Konzulens:  Benkő Melinda PhD, habilitált egyetemi docens, Urbanisztika Tanszék 

 

Kockasors  10:20 
Szerző:  Tòth Tünde Krisztina  
Konzulensek:  Szabó Julianna PhD, egyetemi docens, Urbanisztika Tanszék 
 Varga Tamás DLA, egyetemi docens, Lakóépülettervezési Tanszék 

 

Fizikai modellen alapuló interaktív adatszimuláció várostervezési feladatokhoz 10:40 
Szerző:  Dongó Tamás  
Konzulens:  Kádár Bálint PhD, egyetemi docens, Urbanisztika Tanszék 

 

A turizmus térhódításának optimalizálhatósága  
a történeti városszövetek körüli fejlesztésekkel 11:00 

Szerzők:  Suszter Vanda, Iványi Réka  
Konzulens:  Kádár Bálint PhD, egyetemi docens, Urbanisztika Tanszék 

 

Bulinegyed - élni vagy használni? 11:20 
Szerző:  Torda Viktória  
Konzulens:  Fonyódi Mariann PhD, egyetemi docens, Urbanisztika Tanszék 

 

  



  

A dunai identitás: helyi közösségek és környezetük kapcsolata a Duna mentén 

Reszegi Barnabás  

Konzulens: Balizs Dániel PhD, Orbán Annamária PhD 

Létezik-e egy országokon átívelő, közös gyökerekkel rendelkező és közösség meghatározó tájidentitás a 
Duna mentén, amely adott tájakon sajátosan jelenik meg, de azonos alapokon nyugszik? Ezek a 
jelenségek miben gyökereznek és milyen a jelentőségük a múltban és ma? 

Ezekre a kérdésekre keresi a választ ez a kutatás. Az Urbanisztika Tanszék Interreg programja, a Danurb 
keretén belül már többszer felmerült a kérdés, van-e a Duna menti településeknek és tájaknak közös 
kulturális értéke és hagyatéka. Korábbi félévekben hallgatóként és önkéntesként is részt vettem a Danurb 
programjain, emiatt is szerettem volna választ adni erre a kérdésre. Én konkrét identitást kerestem. Abból 
indultam ki, hogy ennek az identitásnak mélyen gyökeredző alapjainak kell lennie. 

A történelem során nagyon sok változáson ment át ez a terület: ami állandó volt, az a folyó és a 
közösségek. Ezeknek a közösségeknek az élete egybekötődött és függött a Dunától, ezért nagyban 
meghatározta a kultúrájukat és identitásukat. Ezért kerestem a választ egy természetközeli hiedelem 
világban, a szláv mitológiára alapozva. A szláv kultúrkör ősi időkbe nyúlik vissza, és komolyan 
meghatározta más itt élő népek kultúráját is. Egy nagyon sajátos kultúrkör alakult ki a vizek, kifejezetten 
a Duna mentén. Ami igazán meglepő, hogy ez a sajátosság szinte a folyó teljes hosszán megjelenik. 

A kutatás egy része szociológia, néprajzi és mitológia szakirodalmak elemzéséből áll. Emellett bemutatok 
elveszett kulturális örökséget, közösségek és környezetük kapcsolatának jelentőségét és változását. 
Ezekből vonok le saját következtetéseket és keresek választ a Dunai identitás-kérdésre. 



  

Esztergom a Duna közelségében 

Módi Mariann, Takács Mária Flóra  

Konzulens: Varga Imre 

Magyarország egyik büszkesége, a Duna, 9 másik országot tisztel meg 2810 kilométer hosszúságú 
szakaszán. Nem csak nagyságában kimagasló, hanem egyedi panorámájában, ami az ország több 
részén megmutatkozik. Esztergom hasonlóan, országunk egyik ékköve, a Dunakanyartól északra 
helyezkedik el. Helyzete geopolitikailag is érdekes, hiszen közvetlen a folyó választja el a határtól. 
Történelmi jelentőségű város, alapjai az első évezredig nyúlnak vissza. 

Esztergom kialakulása és a folyóhoz való viszonya szorosan összefügg. A kapcsolat kialakulása több 
századon keresztül jól végigvezethető, ehhez mérten következetesen fejlődik. A városmag alapokra 
helyezése mellett az emberek lakhelyeinek szerveződése is épp olyan jelentőségű folyamat mind a 
történelemben, mind a településképben. Ennek kialakulása pedig visszaköszön az életet adó vízhez való 
szoros viszony témájának felkutatásában. 

 



  

Kollektív 

Pirity Ádám  

Konzulens: Kissfazekas Kornélia PhD 

A jelenkor legfontosabb jelszava a 'közösségi'. Egyre népszerűbb a közösségi lakhatás. A magyar 
közösségi kert mozgalom virágzik. A közös kerékpár és autóhasználat elterjedőben van. A dolgozatom 
megírására elsősorban a közösségi irodák megjelenése és terjedése ihletett, hiszen ilyen már létezett 
Miskolcon a 70-es évek végén, Kollektív ház néven. 

A Kollektív házban ötvöződött a közös lakhatás, munka és életmód. Bár a társaság magvát az építészek 
képezték, voltak tájépítészek, volt orgonakészítő és keramikus is a csapatban. Létrejött egy egymást 
pályázatokon, munkákon átsegítő kollektíva. Az ő történetükkel és az ebből származó tanulságokkal 
szeretnék foglalkozni dolgozatomban. 



  

Residencity - A 21. századi közösségi élet hiányait pótló építészeti válaszok 

Kisgyörgy  Eszter, Ohmacht Petra  

Konzulens: Benkő Melinda PhD 

Miért és milyen közösségekben éltünk? Mi változott? Nehezebb-e a 21. században közösségben élni? 
Vágyunk rá, ha igen, miért? 

Az emberek mindig közösségekbe tömörültek a védelem és a túlélés szükségletei miatt. Ám az 
iparosodás, az urbanizáció túlnőtte a közösségek léptékét, a város, a közösség felaprózódott, gyakran az 
egyén szintjére szétesett. 

A közösség fogalma átalakult, az utóbbi években a virtuális világ megjelenésével ez a változás még 
jobban felgyorsult, az emberek fizikai és gyakran szellemi elszigeteltségéhez vezet. A jelenség ellen 
küzdve éledtek fel a 20. század közepétől a közösségépítésre irányuló próbálkozások. Napjainkra új 
életstílus terjed az egész világon, a CO, vagyis a co-living az „együttélés”.  Mindenkinek eljön az a pillanat 
az életében, amikor megkérdezi „merre tovább? Kutatásunk erre helyezi a hangsúlyt. 

A co-living nemzetközi és hazai szakirodalma, megvalósult építészeti példái mellett budapesti 
kollégiumban kényszerűen „együttélő” diákok által kérdőívünkre adott válaszok alapján a hazai co-living 
viszonyait, a fiatalok co-living igényeit vetjük össze a nemzetközi trendekkel. Most a 21. század elején 
úgy tűnik, hogy a co-living megoldást nyújt az életmód és lakhatási kihívásokra. Valóban így van? 



  

Kockasors 

Tòth Tünde Krisztina 

Konzulens: Szabó Julianna PhD, Varga Tamás DLA 

Az 20. század közepétől megállíthatatlan gyorsasággal szaporodó épületállomány jelensége mély 
bélyeget ütött a magyar lakásépítés történetébe. A kommunizmus hatalmi célkitűzései között szerepelt a 
minél több embernek minél rövidebb idő alatti lakhatás biztosítása. Őrült léptékben indultak el a 
magánházépítések, a társasházi- és lakótelepi építkezések, melyeknek a célja 1 millió ember 
lakhatásának biztosítása 1965-re. 

A városok peremterületein és a falvakban új telkeket parcelláztak, melyek egy-két éven belül  beépültek. 
Az iparosodás által felgyorsult és minőségében is megváltozott „új élet” nem követelte meg a 
hagyományos parasztházak továbbélésének, továbbtervezésének szükségességét. Ekkor jelent meg az 
új, polgáriasodni vágyó óhajoknak megfelelő, villaépülethez hasonulni akaró épületforma: a sátortetős  
kockaház. 

Jelenleg többnyire ezen épületállomány eredeti, felújított vagy módosított változatai hálózzák be vidéki és 
városi településeink nagyrészét. 

Magyarország területén az utóbbi években egyre több nagyváros és üdülőövezet vonzáskörzetében indult 
meg jelentősen a szuburbanizáció. Ebből kifolyólag a környéken levő házak vásárlása is keresett lett. A 
jelenlegi kockaházállomány vizsgálata során azt tapasztalhatjuk, hogy sem alaprajzi, sem komfort 
szempontjából nem felel meg a mai ember igényeinek. 

Választ keresek arra, hogy ezen házakat hogyan lehetne a mai életsílusnak megfelelően átalakítani, 
lakhatóbbá tenni úgy, hogy kielégítse mostani és a leendő generáció elvárásait. 

Dolgozatomban a kockaházas épületállomány jelenlegi létjogosultságára keresem a választ a nagyobb 
városok vonzáskörzetében, különösen az ország keleti részén Nyíregyháza és Debrecen környékén. 

Milyen módszerekkel érhető el az, hogy generációnk felhasználja ezeket és ne megvetendő példák, 
hanem értékként kezelendő épületek legyenek? 



  

Fizikai modellen alapuló interaktív adatszimuláció várostervezési feladatokhoz 

Dongó Tamás  

Konzulens: Kádár Bálint PhD 

A várostervezés nem gyerekjáték. Hosszú távra előre kell gondolkozni, rengeteg adattal kell dolgozni, 
hatalmas területeket kell átlátni. Akárhogy is nézzük, erre csak egy komoly szakértelemmel rendelkező 
ember képes. Hogy lehetne mégis mindenkiből szakembert faragni percek alatt? 

Erre a kérdésre keresem a választ a dolgozatomban, amely egy olyan eszköz megalkotását tűzte ki célul, 
melynek segítségével összetettebb problémák is egyszerűen átláthatóvá válnak bárki számára. 

A rendszer alapját az MIT által létrehozott CityScope platform képezi, valamint egyéb adatvizualizációs 
projektekből is merítettem ötletet. A CityScope egy teljesen szabad felhasználású, várostervezést segítő 
eszköz, ami legokat használ a városi funkciók és kapcsolatok modellezéséhez. 

Hogy az eszközömmel valós problémára lehessen választ keresni, a Kortárs Építészeti Központtal 
együttműködésben, az általuk a Csepel Művek területén végzett kétéves kutatómunka eredményeit 
használja fel. A Művek területe, Budapest legjelentősebb elfelejtett területe. Sokszáz cég működik itt, 
jobbára egymástól függetlenül, hol legálisan hol illegálisan. Az összegyűjtött adatok segítségével egy 
összetett képet kaptunk a területről, és létrehoztunk egy adatbázist. 

Az eszköz három fő részből áll: 

• a modell – fehér lego elemekből felépített Csepel Művek területe, valamint további lego elemek eltérő 
színekben 

• az érzékelő – a modellt felülről egy fullHD kamera figyeli 

• a vizualizációs eszköz – egy projektor helyezkedik el a modell felett, amellyel bármilyen adat rávetíthető 

A fejlesztés során a Processing 3, java alapú környezetet használtam, valamint az OpenCV kiegészítő 
könyvtárat. A szoftver egy laptopon fut, amihez a kamera csatlakozik. A kamera képének feldolgozása 
után, amennyiben azt érzékeli, hogy a modellben változás történt – ami az egyes épületek színesre 
cserélésével érhető el – átírja az adott épület funkcióját, amivel az ehhez tartozó értékek is változnak. Az 
adatbázisból kinyeri a környező épületek és funkciók különböző értékekeit (pl. zaj, károsanyag kibocsátás, 
gyalogos forgalom növelése, gépjármű forgalom növelése). Egy algoritmus ezekkel újraszámítja a 
különböző értékeket, amikkel folyamatosan frissíti a képet, amit a projektor a modellre vetít, ezzel 
szolgáltatva információt a felhasználónak arról, hogy az intervenció (az épület funkciójának 
megváltoztatása) hasznos, vagy épp káros volt. 



  

A turizmus térhódításának optimalizálhatósága a történeti városszövetek körüli 

fejlesztésekkel 

Suszter Vanda, Iványi Réka  

Konzulens: Kádár Bálint PhD 

A témánk alapjául, a nyáron Spanyolországban végzett szakmai gyakorlatunk tapasztalatai szolgáltak. A 
Guillermo Reynés Architecture Studio gyakornokaiként részt vehettünk Palma de Mallorca kikötőjének 
turisztikai célú fejlesztésében, melyhez első sorban urbanisztikai elemzéseket kellett elkészítenünk. 

A kikötő a megérkezés és a távozás helyszíne, szerves része a városnak, kívül esik viszont a turisztikai 
célpontok vonzáskörzetéből. Megfigyeltük, hogy a látványosságokból adódóan a legtöbb külföldi látogató 
sűrűsödve, gócpontokba tömörülve, a történeti városmag területén tölti el a néhány órás szabadidejét. A 
távolabb eső turisztikai célpontok kevesebb embert vonzanak.  Hogyan lehetne mégis bevonni a városi 
vérkeringésbe ezeket a területeket is? Palma városában folyamatos fejlesztések figyelhetőek meg, 
amelyek ezt a problémát próbálják orvosolni. A mallorcai tapasztalatok hatására felmerült bennünk a 
kérdés, hogy magyarországi viszonylatban is megjelennek-e ezek a városszerkezeti kérdések, így kilenc 
hazai várost vettünk vizsgálat alá. 

Dolgozatunkban a központ és a távolabb eső turisztikai fejlesztések közötti interakciókat vizsgáljuk a 
Space Syntax program segítségével, amely különböző analíziseket végez az utcahálózatok 
kapcsolódásainak bonyolult rendszeréből. Eredményül pedig megmutatja nekünk, hogy matematikailag, 
mely utcák és útvonalak a legkihasználtabbak és melyek legkevésbé. Majd ezeket az elemzéseket 
összevetjük a belvárosok tényleges funkcionális felépítésével. Keressük a választ a kereskedelem és az 
integráltság kapcsolatára valamint a szegregált és integrált területek összeköttetéseire hazai példákon 
keresztül, párhuzamban a nyáron elvégzett palmai kutatásokkal. 

 



  

Bulinegyed - élni vagy használni? 

Torda Viktória  

Konzulens: Fonyódi Mariann PhD 

TDK kutatásom témája Erzsébetváros, azon belül is Belső-Erzsébetváros és a Zsidónegyed környéke. A 
kerület jelenleg virágzó turisztikai központja Budapestnek. A romkocsmák elterjedésével bulizni vágyók 
tömegei érkeznek a kerületbe belföldről és külföldről egyaránt. Ez jelentős profitot termel a Fővárosnak, 
ami nem csak a vendéglátóhelyek elszaporodását jelentette, hanem az ingatlan árak folyamatos 
növekedését is. Ugyanakkor a zaj, a kosz és a közbiztonsági problémák miatt a lakosok nagy része nem 
érzi otthon magát a kerületben, vagy már el is költözött. Egy átmeneti kiüresedés figyelhető meg a 
Bulinegyed néven közismert területen. Mindemellett a befektetők egy fajta rablógazdálkodást végeznek 
és a monofunkcionálódásnak köszönhetően a tulajdonosok is inkább a rövidtávú bérbeadás mellett 
döntenek. 

A közelmúltban Józsefvárosban elindult az Európa Belvárosa névre hallgató rehabilitációs program, 
melynek köszönhetően a Palotanegyedben mind a közterületek, mind az épületállomány rehabilitáláson 
esik át. Több sétáló utcát és csillapított forgalmú utcát hoznak létre, mely segítségével egy élhetőbb 
belvárosi légkör alakul ki. A Palotanegyed és a szomszédos Zsidónegyed, városszerkezetben és épület 
állományban igen hasonló, mégis egy merőben eltérő irányvonalon fejlődik jelenleg. E két városrész 
összehasonlítása fontos eleme lehet az Erzsébetvárosi konfliktus megoldásának. 

Erzsébetváros történelmének felkutatása és a – a Palotanegyeddel való összevetés segítségével – 
jelenkori problémáinak elemzése után egy átfogó urbanisztikai koncepciót javaslok, mely segítségével a 
kerület két egymással ellentétes irányvonala között egy békés együttélés lesz kialakítható. 
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