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Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 

2016.11.17. BME ÉPK 
Elnök: Vukoszávlyev Zorán PhD 
Titkár: Urbán Erzsébet 
 
 
 
 
"Kultúrtáj" Építőművészet Szekció K. II. 10. 9:00-12:40 
Építéstudomány Szekció K. II. 85. 9:00-11:20 
Építészettörténet és műemlékvédelem Szekció K. II. 83. 9:00-10:40 
Képzőművészet Szekció K. III. 20. 10:00-11:40 
Kortárs építészetelmélet Szekció K. II. 77. 9:00-10:20 
Tartószerkezetek és alkalmazott geometria Szekció K. II. 55. 9:00-11:40 
Urbanisztika 1. Szekció K. III. 90. 9:00-10:40 
Urbanisztika 2. Szekció K. II. 93. 9:00-11:00 
 
 
 
Konferenciazáró díjkiosztó K. II. 75. 17:00-18:00 
Molnár Csaba DLA, egyetemi docens, dékán elnökletével 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

"Kultúrtáj" Építőművészeti Szekció 
 
2016.11.17. 09:00-12:40 K. II. 10. 
Elnök:  Anthony Gall PhD, egyetemi docens, SZIE YMÉK Építészmérnöki Intézet 
Tagok:  Pánczél Szilamér Péter, régész, osztályvezető, Maros Megyei Múzeum, Marosvásárhely 
 Tövissi Zsolt, építész, Csíkszereda 
 Kolozsi József, műszaki csoportvezető, vezető főtanácsos, Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal  
 Schrammel Zoltán, c. egyetemi docens, Középülettervezési Tanszék 
 Szécsi Zoltán DLA, egyetemi docens, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 
 
 
Titkár:  Terbe Rita, egyetemi tanársegéd, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 
 

A konferenciához kapcsolódó kiállítás november 7. és november 17. között látható a kari 
rendezvény teremben (K. II. 10.). 

 
 A prezentációk nyelve angol. 
 
 
 
Dolgostornyok 

Szerző: Galántai Gergely 
Konzulens: Helfrich Szabolcs DLA, egyetemi adjunktus, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 
 

Rejtett irányok 
Szerzők: Novák Sándor, Bakó Bettina 
Konzulensek: Weiszkopf András, egyetemi tanársegéd, Lakóépülettervezési Tanszék 
 Gaul Cicelle DLA, egyetemi adjunktus, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 
 

Tetőpontok 
Szerzők: Császár Dorottya, Ujlaki Ágota 
Konzulensek: Terbe Rita, egyetemi tanársegéd, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 
 Szalai-Gere Judit, építész, Pesti Építő és Faipari Zrt 
 

Érintő 
Szerzők: Rácz Noémi, Bálint Anna, Csáthy Dorottya 
Konzulensek: Terbe Rita, egyetemi tanársegéd, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 

Kisberzsenyi-Nagy Györg, építész 
 
Tájpont 

Szerzők: Baldauf Anna, Ulbert Mónika Zsuzsanna 
Konzulens: Weiszkopf András, egyetemi tanársegéd, Lakóépülettervezési Tanszék  

 
Kapocs 

Szerzők: Vági Péter, Bedő László, Kovács Christopher 
Konzulens: Vasáros Zsolt DLA, egyetemi docens, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 
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Látni és látszani 
Szerzők: Ádám Liliána, Posta Ferenc 
Konzulensek: Vasáros Zsolt DLA, egyetemi docens, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 
 Sági Gergely, építész, Narmer Építészeti Stúdió 
 Lőcsei Vera, építész 
 

Érzékelés 
Szerzők: Bedő László, Vági Péter, Kovács Christopher 
Konzulens: Vasáros Zsolt DLA, egyetemi docens, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 

 
Szövet 

Szerzők: Maklári Lili, Lukács Anna, Tóth Annamária 
Konzulensek: Vasáros Zsolt DLA, egyetemi docens, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 
  Bartók István DLA, egyetemi docens, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 

 
Hexagon 

Szerzők: Huszár Tamara, Kalmár Dorina, Tóth Annamária, Kalász Dóra 
Konzulensek: Vasáros Zsolt DLA, egyetemi docens, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 
  Somlai Anikó, építész, Narmer Építészeti Stúdió 

 
Eljövendő régmúlt 

Szerzők: Erhardt Panna Sára, Pénzes Ábel, Kiss Dávid 
Konzulensek: Terbe Rita, egyetemi tanársegéd, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 

Vasáros Zsolt DLA, egyetemi docens, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 
Bartók István DLA, egyetemi docens, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 
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Dolgostornyok 

Galántai Gergely 
Konzulens: Helfrich Szabolcs DLA 

Magyarország történelmileg alapvetően mezőgazdasági ország. A XX. század erőltetett iparosítása 
szétzilálta ezt a berendezkedést, melynek torzóit ma is őrzik településeink. Kiváló példa erre 
Mezőhegyes történetei épület állománya, mely mára eredeti rendeltetését elvesztette, viszont magas 
építészeti színvonalából fakadóan megőrzésre méltó. A várost körülvevő majorokon összesen 7 darab 
egykori zabsiló-torony áll, vagy ahogy a helyiek nevezik őket, bolondtornyok. Ezekből kettő 
víztoronyként funkcionál, további öt azonban hasznosításra vár, állapotuk erősen leromlott. 
Az ország természeti, földrajzi adottságait vizsgálva könnyen belátható, hogy gazdaságunk alap pillére 
a mezőgazdaság kellene, hogy legyen ma is. Azonban a lakosság jelentős része mégsem ezen a 
területen szeretne dolgozni. Jól mutatja, hogy az idei nyáron 50-60 ezer fő hiányzott a földekről. 
Hiszem, hogy a fiatalok körében megfelelő programokkal népszerűsíthető volna a mezőgazdasági 
munka. Ha testközelből megismerik, akár saját jövőképükbe is könnyen beilleszthetik. 
Hasznosítási javaslatom szerint a tornyok nyári diáktáborok központjaivá, bolondtornyokból 
dolgostornyokká válnak.  A közösségben történő munkavégzés során a fiatalok megismerkednek őseink 
hagyományaival és közelebb kerülnek a helyi emberekhez. A programban való részvétel kiváltaná az 
érettségi megszerzéséhez 2016. január 1. óta kötelező 50 óra közösségi munkát, így biztosítható a 
táborok kihasználtsága. Javaslatomban a helyi gazdák valósítják meg a táborokat, melyeket helyi 
önkormányzat üzemeltet. Mindkét fél számára gyümölcsöző ez a kapcsolat, hiszen a beruházó a nyári 
csúcsszezonban olcsó ideiglenes munkaerőhöz jut; míg az település turisztikai potenciálja nő, mely 
lokális gazdaságélénkítő hatással jár. Egy torony helyreállítása és tábor létrehozása után, többéves 
sikeres működést követően a program kiterjeszthető a többi toronyra; idővel a helyi adottságokat 
figyelembe véve más településekre is. 



 

Rejtett irányok 

Novák Sándor – Bakó Bettina 
Konzulensek: Weiszkopf András, Gaul Cicelle DLA 

Mezőhegyes történeti épületei közé tartoznak a helyiek által bolondtornyoknak nevezett zabszárító 
silók, melyek mára elavultak, romos állapotban, felújításra várva találhatók a település legkülönfélébb 
részein. Mára csak hét darab maradt meg, melyek közül kettőt víztoronyként használnak, a többi pedig 
hasznosítatlanul áll. A település őrzi a történelem egy darabját, számos más épület mellett a tornyok is 
az országos műemléki jegyzékbe tartoznak. A mezőgazdasági termelési technológia változása miatt 
mára elavultnak számító tornyok eredeti állapotba való visszaállítása bár a történeti érték megőrzését 
jelenti, azonban ennél sokkal több lehetőség rejlik bennük. 
A síkságon található tornyok lehetőséget biztosítanak a környék feltérképezésére, új szemszögből való 
megismerésére. Megjelenésükkel finoman igazodnak a környezethez, de mégis hangsúlyos elemként 
mutatkoznak meg, ezzel a táj meghatározó iránypontjait képezik. Épp ezért fontos a hasznosításuk, 
hogy a hely kiemelt pontjaiként könnyen megtalálhatóak legyenek a környéket nem ismerők számára. A 
nagy távolságok, illetve a táji és épített elemek miatt nem alakul ki vizuális kapcsolat magasságuk 
ellenére sem. 
A történeti érték miatt azonban fontos számunkra a tervezés folyamán a tornyok között lévő szellemi 
kapcsolat erősítése, ezzel a meglévő sík rendszer felett egy új értelmezési réteg megteremtése, mely 
eredménye a vizuális kapcsolat létrejötte. A különböző helyzetekre reagálva, azoknak megfelelő 
beavatkozásokkal képzeljük el a tornyok állapotának megóvását, helyreállításukat, kiegészítésüket 
kortárs építészeti eszközökkel. Ezzel változatos funkciók és helyzetek jönnek létre, melyek egyaránt 
szolgálják a helyiek és idelátogatók igényeit is. Az így kialakított elemek egységes rendszerbe foglalják 
az iránypontokat, ezzel meghatározva térbeli helyzetük, megteremtve az értelmezéshez szükséges 
kapcsolatot. A tornyok a környéket alakító sugaras utak közelében helyezkednek el, így a rendszerbe 
illesztett összekötő utakkal könnyen körbejárhatók, ezzel erősítve a köztük és környezetük közt lévő 
kapcsolatot. 
A tervezés előképei közül, a tornyok síkságon való megjelenésének különös helyzetét jelképezi 
számunkra Juhász Ákos és Eke Dániel Corn-walk projektje. A táj új nézőpontba helyezéséhez apró 
beavatkozás is elég nagy a hatás eléréséhez. Mezőhegyesen a silók adottak, így finom beavatkozással 
is megerősíthetők a meglévő építészeti értékek és újak hozhatók létre. 
 

 



 

Tetőpontok 

Császár Dorottya – Ujlaki Ágota 
Konzulensek: Terbe Rita, Szalai-Gere Judit 

Erdély természeti kincsei mellett az épített értékei is lenyűgözőek. Remek kihívásnak gondoljuk a 
történelmi Limes-hez való kapcsolódást mai, kortárs építészeti eszközökkel. A limes, a Római 
Birodalom határaként, fontos funkciót töltött be a területek védelme szempontjából. Elválasztotta a 
birodalmat az idegen területektől, az őrtornyok pedig a távolról érkező esetleges veszélyek felderítésére 
szolgáltak. Ma a terület védelme egészen más jelentéssel bír. Szeretnénk tervünkkel azt a kapcsot 
biztosítani a Székelyföld belsejében, ami összeforrasztja nemcsak területileg, de kulturálisan is a tájat. 
A „torony”, mint tetőpont megnyitná a kirándulók perspektíváját, elindítaná őket, hogy felfedezzék 
múltját és jelenét a tájnak és a környéknek. Koncepciónk alapja az érintetlen természet szépségét 
megőrizni, a lehető legkisebb mértékben beavatkozni a tájba. Mégis olyan dolgot szeretnénk létrehozni, 
amely konkrét, egyszerű és látványos. Koncepciónkban a hegytető (tetőpont) kapná a hangsúlyt. A 
völgyben haladó kisvasút megállója csak finom formálással jelölné a kiránduló útvonal kezdetét, amely 
a jelenleginél konkrétabb, de mégis visszafogott építészeti gesztusként jelenne meg, hogy amint 
felérünk a tetőpontra, elénk táruljon az előttünk elterülő táj. Célunk a szakadáti hegy lábához illetve a 
hegytetőre használható, játékos, információ-gazdag és hasznos pontokat tervezni. 
 

 



 

Érintő 

Bálint Anna – Csáthy Dorottya – Rácz Noémi 
Konzulensek: Terbe Rita, Kisberzsenyi-Nagy György 

"A természet olyan, mint egy szimfónia, amelyet csendesen vezényelnek.” 
Deepak Chopra 

 
Somló egyike hazánk legkisebb borvidékeinek. A sajátos természeti adottságokkal rendelkező vidék kis 
területen (Somló hegy és a Kissomlyó-Ság hegyi körzet) koncentrálódik. Ez a helynek inkább előnyt, 
semmint hátrányt jelent. Az ide érkező látogatóknak legalábbis biztosan, hiszen egy hosszabb 
lélegzetvételű séta alkalmával megismerhetik a földtörténeti korokban kialakult, és az őskor óta 
folyamatosan kialakított természeti és épített értékeket. Az építészetben gyakran célként kitűzött 
kompaktság Somlón a természet által a területnek adományozott érték. 
Számunkra a hely szépsége elsősorban a táj érintetlenségében rejlik. A hegy lábánál fekvő apró 
borászatok, az ősi település nyomai a kaszálóréten, a bozótból épphogy kibukkanó rompincék, illetve az 
északi oldalon a kővár felénk magasodó romjai éppen erről az érintetlenségről tesznek 
tanúbizonyságot. Azonban a múlt emlékei az idő múlásával a természetes romlás áldozatává válnak. 
Szemmel látható a helyiek igyekezete az értékek megőrzésére és megújítására, ám bizonyos 
esetekben ez visszásan hat, és értékvesztést eredményez. 
Éppen ezért olyan rendkívül érzékeny beavatkozásokkal kívánjuk a hiányzó funkciókat és élmény-
elemeket pótolni, melyek egységes arculatot adnak a hegynek, s egy-egy érzékeny érintéssel őrzik meg 
a hely szellemét. Erre a kihívásra egy nagy léptékű kortárs épület felépítése nem nyújt előremutató 
megoldást, sokkal inkább apró elemek, jelek megfelelő helyen történő elhelyezésében látjuk a 
lehetőséget a múlt rétegeinek és a természet kincseinek hangsúlyozására, ezáltal pedig a látogatók 
érdeklődésének felkeltésére. 

 



 

Tájpont 

Baldauf Anna – Ulbert Mónika Zsuzsanna 
Konzulens: Weiszkopf András 

A Somló-hegy magányos tanuhegyként emelkedik a Kisalföld sík vidéke fölé. Már messziről felismerni 
különleges alakját. A környékén fontos szerepet tölt be a szőlőművelés, és a borászat, ami sok 
borkedvelőt vonz ide. 
A hegyet kettőség jellemzi. A hegy lábánál fekvő lankásabb részén az ember uralkodik saját földjén, 
nap mint nap műveli birtokát, kultúrtájban él. Ám a hegytetőn, a természet világába csak látogatóként 
térhet be, ahol az ott honos élővilág szabályai szerint zajlik az élet, az ember csak megfigyelő a tájban. 
Ahogy elindul Somló ösvényein, tanácstalanná válik, elveszik figyelme a sűrű erdő, és a sokféle 
emlékhely közt. Mind a várromból, mind a kopár rétről páratlan panoráma nyílik elé, ahonnan az egész 
térség belátható. Szükségtelenné válnak a szó szoros értelmében vett kilátópontok. 
A kilátást magától érthetően mindenki észreveszi, de önkénytelenül figyelmen kívül hagyja magát 
Somlót. A munkánk támpontokat, utat mutat a túrázóknak egyfajta jelrendszer segítségével, mellőzve 
nagy léptékű építészeti beavatkozásokat. Felhívja a figyelmet egy-egy érdekes részletre, megmutatja az 
értékeket, a történelem még felfedezhető emlékeit. Ezek az iránypontok egyben vezetik a turistákat, és 
lehetőséget adnak a természet valódi megélésére. 
 
„A természet élménye mindig így kezdődik: egy pillantással. Aztán sok minden történik. Csak a vége 
ugyanaz minden ilyen élménynek: valami megmagyarázhatatlan nyugtalanság vesz erőt rajtunk; a látott 
dolgok körvonalai megbizonytalanodnak és a szemünk elégedetlenül elfordul róluk.” 
 
MARSOVSZKY Miklós 1926. Természet és kép. in: Nyugat (1926), (forrás: http://epa.oszk.hu/00000/00022/nyugat.htm ; 
utolsó letöltés: 2016. szeptember 22.) 

 

  
Koncepció absztrakt ábrázolása//saját grafika 

 



 

Kapocs 

Vági Péter – Bedő László – Kovács Christopher 
Konzulens: Vasáros Zsolt DLA 

Témánk a címben említett látópontok tervezése a somlói hegy környezetében. A cím már önmagában is 
kérdéseket vet fel. Ahhoz hogy a táj és annak kiemelt fontosságú elemeit megtapasztaljuk, tényleges 
kilátókra van szükségünk? 
A válasz minden bizonnyal: nem. Csapatunkkal szeretnénk a vázolt kérdéskört terv formájában 
megválaszolni. A témát két aspektusából áll szándékunkban vizsgálni. 
Először is fontos, hogy honnan szeretnénk kilátni. Már maga a helyválasztás is hordozhat magában 
többlet jelentéstartalmat. Mi az a szempontrendszer, ami alapján a helykeresés lezajlik? 
Értelemszerűen az egyes látópontok nem kezelhetőek egyenként, fontos hálózatot alkotni belőlük és 
egészként tekinteni rájuk. Valójában ezt tesszük magával a hellyel is, összefoglalóan csak Somlónak 
hívjuk, annak ellenére, hogy több kisebb falu osztozik a területén. 
Második szempont, hogy mit látunk ezekről a pontokról. Kiemelten fontosnak tartjuk a honnan-hova 
kapcsolatrendszert ebben a tervezési feladatban. Természetesen maga a hegy a legmeghatározóbb 
elem, de találhatunk számos értékes pinceépületet, a Balatont és a Tapolcai-medence hegyeit, 
megannyi érdekes szituációt. Célunk utóbbiak felkutatása és összekapcsolása egy olyan hálózattá, 
amely egyszerre képviseli a helyi értékeket és nyújt kiváló időtöltést az ide érkező turistáknak és 
látogatóknak. Tekintve, hogy a hegy az őskorig visszamenő történelemmel rendelkezik, szeretnénk a 
kialakult táj időbeliségét megfogni. Célunk egy olyan beavatkozás-rendszer, mely egyfajta szűrőként 
tárja elénk az idő különböző síkjait. A tervvel szeretnénk az időutazás sajátos lehetőségét nyújtani. A 
hegy már önmagában egyfajta szimbólumként mutatkozik ebben a koncepcióban. Az idők során 
változott kisebb-nagyobb mértékben, de egy állandó jel a tájban, mely erőforrásként a helyieknek a 
megélhetést biztosította a történelem folyamán, míg másoknak meghatározó tájékozódási pont volt, 
ugyanakkor gyönyörű terepképződmény, elementáris erő. Természetes és művi egyszerre. 
Mindazonáltal a hely új jelentéstartalmakat is hordoz, itt egyszerre és látványosan mutatkozik meg az 
állandóság-időtlenség és az alkotás-élet-elmúlás kettőssége. 
A tervezés során szeretnénk a fenti megállapításokat alapul venni, és a leírtaknak megfelelően 
létrehozni egy olyan utazás lehetőségét, melyben az ember (a múlandó), a hegy (az örök) és az idő 
(változás, múlandó és örök kettősége) megtapasztalható. 
 

 



 

Látni és látszani 

Ádám Liliána – Posta Ferenc 
Konzulensek: Vasáros Zsolt DLA, Sági Gergely, Lőcsei Vera 

Az ókori római birodalom legnagyobb kiterjedésekor a birodalom határai egészen a mai Erdély területén 
levő Dáciáig húzódtak. Tervezési helyszínünkön, a Vármező közelében fekvő Szakadát-nyergen volt 
megtalálható egy, a Limes védelmére szolgáló őrtorony. 
Ma már csak az egykori tornyot körülvevő földsánc látható, mely pontosan megjelöli számunkra a 
valaha itt állt építmény helyzetét. Innen nem messze találjuk a gerinc legmagasabb pontját, mely alig 20 
m-rel magasabban fekszik az hajdani őrtorony helyénél. Az ókorban a csekély növényzet fölé emelkedő 
toronyból nagy terület belátására volt lehetőség, mára viszont sűrű, magas fákkal benőtt erdő borítja a 
tájat. A helyszín megközelítése két irányból lehetséges, az északi oldalról Vármező felől, illetve a déli 
oldali tisztáson keresztül a völgyből, ahol a főút és a kisvasút is fut. 
Beavatkozásunk célja, hogy az egykor itt álló őrtornyot eredeti szerepébe helyezve jelenítsük meg az 
ide látogatóknak. Az építmény elsődlegesen a látás és láthatóság kettős funkcióját volt hivatott betölteni 
- a közeli hegytetőkön elhelyezkedő tornyokkal való kölcsönös vizuális kapcsolat volt a védelmi 
rendszer alapja. 
Most újból láthatóvá szeretnénk tenni a tornyot, de ezúttal nem a szomszédos hegyekről, hanem a 
völgyből, a látogatók érkezési helyéről való láthatóságot helyezve a középpontba, hogy turisztikailag 
vonzó ponttá válhasson. Nem az a célunk, hogy történeti hűségében tárjuk fel az érdeklődők előtt a 
helyszínt, hanem hogy annak egykori jelentőségét érzékelhessék a területre lépve. A völgyben kisvasút 
megálló építése, valamint azt a toronnyal összekötő túraútvonal létesítése egyaránt a helyszín szabad 
feltárulását szolgálja a látogatók számára. 
 

 



 

Érzékelés 

Bedő László – Vági Péter – Kovács Christopher 
Konzulens: Vasáros Zsolt DLA 

A megjelölt szekcióban témánk egy hajdani, ma Szakadát közelében található római őrtorony vizuális 
érzékeltetése és az ide vezető kisvasút menti megálló építészeti megfogalmazása. 
A toronyról nem áll rendelkezésre elegendő adat, így annak rekonstrukcióját elutasítjuk. Ennek ellenére 
úgy gondoljuk, hogy az egykori védmű és annak sajátosságai bemutathatók. Fontosnak tartjuk, hogy 
egy ilyen objektum nem értelmezhető önmagában, és úgy helyes, ha a birodalmat védelmező rendszer 
részeként mutatjuk be. Tervünkkel fontos kérdésekre szándékozunk rávilágítani, vajon tényleg 
szükséges kilátó létesítése a hegytetőn? A jelenlegi, beerdősült terület eleve csak sokkal karcsúbb 
arányú tornyot engedne, ezáltal a tömegidézet félrevezetővé, hiteltelenné válhat. Az építmény funkciója 
napjainkban nem értelmezhető, jóllehet a két világháború idején többször is voltak hadicselekmények 
színterei a római őrhelyek – köszönhetően stratégiai fekvésüknek. A tervezés során minden bizonnyal 
azt a kérdést is meg kell megválaszolni, hogy mitől lesz jelszerű egy jel. Szeretnénk olyan megoldást 
találni, mely nem kifejezetten vertikalitásával idézi meg az őrtornyot. Izgalmasnak tartjuk a kérdést: 
szükséges -e felmenni a hegytetőre ahhoz, hogy megtapasztaljuk az építményt? Olyan kontextust 
keresünk, ahol a torony az előbbiekben írtaknak megfelelően a rendszer részeként bemutathatóvá válik. 
Fontos szempont, hogy kik lesznek az ide látogatók. Feltételezhetjük, hogy többségében családok. A 
gyerekeknek épp oly kulcsfontosságú izgalmat találni a bemutatásban, mint a szüleiknek. Mégsem 
volna helyes kalandparkká alakítani a területet. Mindemellett az interakciót fontos vezérelemnek 
tekintjük. Alapvető tervezési kérdés: a megálló és a bemutatás lehet-e egy helyen? Szeretnénk 
megvizsgálni a tornyot tényleges megközelítésének szükségességét. A kisvasút nyomvonala ennél 
sokkal művibb kontextust szolgáltat, ott – a tájbaillesztés szempontjai mellett – merészebben lehet 
gondolkodni. Véleményünk szerint három részre osztható a feladat: a megálló megfogalmazása, az 
őrtorony idézete és az odavezető út. Korábbiakban írtaknak megfelelően a három beavatkozást nem 
külön szeretnénk kezelni. 
 

 



 

Szövet 

Maklári Lili – Lukács Anna – Tóth Annamária 
Konzulensek: Vasáros Zsolt DLA, Bartók István DLA 

A TDK „Identitás és kultúra” szekció keretében a mezőhegyesi Bolondtornyokkal foglalkozunk. 
Mezőhegyes már az ókortól kezdve fontos gazdasági település volt. 1785-ben létrehozták az első 
ménesállományt, 1830-ban kezdtek épülni a bolondtornyoknak nevezett zabsiló-tornyok, amelyekből 
mára összesen 7 maradt fenn. Feladatunk javaslatot tenni ezek újrahasznosítására. Számunkra fontos 
olyan megoldást találni, ami felhívja a figyelmet a hely történetiségére, múltbeli jelentőségére, emiatt 
alapvetésünk mind a 7 torony egy egységbe történő összevonását célozza. Hívószavunk a SZÖVET. 
Egy biciklis/gyalogos úthálózatot alakítunk ki, amely segítségével egy toronyból kiindulva bármely másik 
is megközelíthető, egy absztrakt, új kialakítású egyenes úton, tengelyen át. Ezen utak egysége 
szövetszerűen hálózza be a tervezési területet, mintegy új rétegként vetülve az eredeti képre. A zabsiló-
tornyok egy része interaktív bemutatótér formájában utal az eredeti funkciójára. Mások Mezőhegyes 
történelmét mutatják be, megint mások pihenő helyként szolgálnak az ide látogatóknak. A tornyok 
ilyesfajta modernizációja mellett kiemelt figyelmet fordítunk az eredeti jelleg megtartására, az 1800-as 
éveket idéző hangulat megteremtésére. Célunk egy olyan egységet létrehozni, ami arra készteti az ide 
látogatókat, hogy az utakat bejárva eljussanak mind a hét zabsiló-toronyhoz és ezáltal megismerjék a 
hely történelmét, működését, sajátosságait. 
 
Előképek: 
Erlebnisraum, Aggrippastrasse köln-trier 
Castillo de Matrera, Villamartin (Cádiz, Spanyolország) Carquero Arquitectura /2011/ 
 

 



 

Hexagon 

Huszár Tamara – Kalmár Dorina – Tóth Annamária – Kalász Dóra 
Konzulensek: Vasáros Zsolt DLA, Somlai Anikó 

A Somló vizuális arculatának megalkotása – csomag / rendszer / kijelölés / újraélesztés / kiindulópont / 
brand. 
A Somló közönsége többrétegű, sokszínű. Egyrészt a jó minőségű borok, másrészt a természeti 
adottságai és a történelmi múltja miatt vonzó lehet a természetjáróknak és az idelátogatóknak. A 
rétegek nem különülnek egymástól, összefonódhatnak, de ehhez az szükséges, hogy legyen egy 
megfelelő infrastruktúrája, arculata a hegynek, ami egységbe foglalja az elfeledett értékeket, és 
közelebb hozza a tanúhegyet a látogatókhoz. 
A hegy második vulkánkitörése által létrejött egy természet adta határvonal, ami elkülöníti az alsó 
beépített, lakott, művelt részt a felső, erdős, természet által uralt területektől. Mi az utóbbival szeretnénk 
foglalkozni, apróbb beavatkozásokkal minőségivé, emlékezetessé tenni az élményt az érdeklődők 
számára. 
Mindezt azzal szeretnénk elérni, hogy egy átgondolt, egységes rendszerbe foglaljuk a már meglévő, 
kissé megkopott értékeket, illetve a kevésbé szembetűnő, rejtett sajátosságokra ráirányítsuk a 
figyelmet, ezzel egy helyi brandet hoznánk létre. 
Mint minden rendszernek, ennek is szükség van egy kiinduló alappontra. Mi ezt egy erre alkalmas 
tisztáson, egy kiépített táborhelynek képzeltük el, ahonnan kezdve fűznénk egymás után az 
állomásokat, ami magába foglalja a kilátópontokat, rompincéket, tanösvényt, várat és a hegy geológiai 
sajátosságait. 
Ezeket a pontokat olyan értékekkel ruháznánk fel, am idevonzza az embereket. A táborhelyhez 
kapcsolódóan kis beavatkozások segítségével tennénk jobban használhatóvá és kihasználhatóvá a 
hegyet. Így a kirándulók az igazán fontos helyszíneken tölthetik el szabadidejüket. 
Célunk tehát a régi felelevenítése, és a meglévő dolgok hiányosságának kipótlása. Létrehozni a 
különböző érdeklődésű rétegek számára a megfelelő csomagot, amit kibontva a Somló szépségeit, 
különlegességeit fedezhetik fel. 
 

 
Borterasz és Venyige Spa, Eger, Almagyar, Gereben Péter, Marián Balázs, 2014. 

 



 

Eljövendő régmúlt 

Erhardt Panna Sára – Pénzes Ábel – Kiss Dávid 
Konzulens: Terbe Rita, Vasáros Zsolt DLA, Bartók István DLA 

Egy elhagyott, ám szerkezetileg jó állapotban lévő épületbe az első lépés mindig izgalmakkal és 
rejtelmekkel van tele. Mi vár az ajtó mögött, változott-e az eredeti funkcióhoz képest a használata, 
egyáltalán van-e élőlény, ami rátalált? 
Mezőhegyes és vidéke rengeteg ilyen építménnyel van megáldva, 53 műemléknek nyilvánított 
létesítmény, ebből 7 db silótorony áll a település környékén. Ezek a mezőgazdasági épületek mára már 
teljesen üressé váltak, kiestek az emberek perifériájából. A mezőváros központjába lakótömböt 
építettek, ezáltal még inkább kettéválasztva az amúgy is szétrobbanó közösséget városiasodó és falusi 
létre. Hatalmas potenciállal rendelkező település, rosszul kihasznált adottságokkal, mint például a hely 
központjában álló kultúrház ahol a főbb alkalmak kerülnek megrendezésre. 
Egy olyan település a feladat tárgya, ami egy évszázaddal ezelőtt még virágzó mezőgazdasági központ 
volt. Erre utal a számlálhatatlanul sok mezőgazdasági ingatlan. Ennek a helynek van múltja, mégpedig 
ezekben az épületekben. Kézenfekvő azt feltételezni, hogy a jövője is bennük van. Jelenje viszont, ha 
van is, nem túl fényes. Sem a városnak, sem az épületeknek. A lakosság folyamatosan csökken, 
rengeteg a munkanélküli, illetve valódi gazdasági értéket nem teremtő közmunkás, a mezőgazdasági 
épületek pedig érintetlenül állnak évtizedek óta. Jól irányzott beavatkozásokkal e két problémát 
egyszerre lehetne orvosolni. Építészeti eszközökkel közvetlenül nem tudunk hatni a gazdaságra, de 
közvetetten igen: 
„A lehetőségekhez mérten segíteni kell a piac növekedését, aminek két területe van: a belső piac 
növelése (a lakosok számának növelése, az idegenforgalom erősítése), illetve segíteni kell a 
marketinget (arculatteremtés).” 

Részlet: Mezőhegyes Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája 
Identitást adva a helynek képesek lehetünk gazdasági, és ezzel párhuzamosan társadalmi fejlődést 
előidézni. Programunk részeként élettel szeretnénk megtölteni a területet. Mivel ehhez hosszú évek 
türelme és folyamatok egymásra rétegződése kell, az ütem első felütése a mezőgazdaság fellendítése 
lenne. Ebben van a legnagyobb lehetősége a környéknek, hogy ismét virágozzon. Ez a fenntarthatóság, 
a gazdasági fellendülés, és a közösségi tevékenységek motorja lehetne. Mivel az elsődleges cél a 
helyiek életét felpezsdítő hasznos létesítmények kialakítása, nem szándékunk pusztán turistacsalogató 
látványosságokká alakítani őket. Ugyanakkor a hasznosság teljesülésének mellékterméke lehet a 
kíváncsi szemek odavonzása és a hely szimbólumává, ikonjává válás. 
Miként kerülhetnének vissza a vérkeringésbe ezek az épületek? Milyen módon vehetnék használatba a 
helyi lakosok? Hogyan lehetséges az infrastruktúra célszerű kialakítása közönség számára, hogy 
akadályok nélkül könnyen elérhetővé váljon számukra? Hogyan kerülhető el az öncélú építészkedés és 
valósíthatóak meg a létező szociális és gazdasági problémákra adott releváns válaszok? 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Építéstudományi Szekció 

2016.11.17. 09:00-11:20 K. II. 85. 
Elnök: Becker Gábor DLA, dr. habil egyetemi tanár, Épületszerkezettani Tanszék 
Tagok: Szűcs Miklós PhD, egyetemi docens, SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar  
 Perényi László Mihály DLA, egyetemi docens, PTE MIK Épületszerkezetek-Energiadesign Tanszék 
 Kontra Jenő PhD, egyetemi tanár, Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék 
 Vattai Zoltán dr., CSc, egyetemi docens, Építéskivitelezési és Szervezési Tanszék 

  
Titkár: Tamási Alexandra, doktorandusz, Épületszerkezettani Tanszék 
 
 
 
A passzívház és a közel-nulla energiaigényű épület követelményrendszereinek 
összehasonlítása 

Szerző: Horváth Bence 
Konzulens: Baráth Géza, tudományos segédmunkatárs, Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék  
 

Újraértelmezett „kockaház" - Meglévő vidéki lakóépület ökologikus szemléletű 
rehabilitációja és klimatizálása passzív eszközökkel 

Szerzők: Somogyi Adrienn, Fodor Zita 
Konzulensek: Lányi Erzsébet PhD, ny. egyetemi docens, Épületszerkezettani Tanszék 
 Szikra Csaba, tudományos munkatárs, Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék  
 

Megéri-e passzívházat építeni? 
Szerző: Karlovecz Ádám 
Konzulens: Baráth Géza, tudományos segédmunkatárs, Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék 

 
Egy mérőállomás sokrétű felhasználása: tantermek illetve zöldhomlokzat mögötti 
komfort mérése 

Szerzők: Szalai Dóra, Kis Máté 
Konzulensek: Dobszay Gergely PhD, egyetemi docens, Épületszerkezettani Tanszék 
 Bakonyi Dániel, tanársegéd, Épületszerkezettani Tanszék 
 Pataky Rita, mestertanár, Épületszerkezettani Tanszék 
 Magyar Zoltán PhD, egyetemi docens, Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék 

 
Zöldhomlokzati rendszerek tűzvédelmi kérdéseinek elemzése 

Szerzők: Kazi Zsolt, Hajduk Bianka 
Konzulensek: Tamási Alexandra, doktorandusz, Épületszerkezettani Tanszék 
 Takács Lajos PhD, egyetemi docens, Épületszerkezettani Tanszék 

 
Hőszigetelések természete, elmélet és realitás 

Szerzők: Krüpl Boglárka, Polgár László 
Konzulens: Fülöp Zsuzsanna PhD, egyetemi docens, Épületszerkezettani Tanszék  
 

Virtuális modellezésen alapuló költségbecslési eljárások informatikai alkalmazása 
Szerző: Tóbiás Dániel Alex 
Konzulens: Klujber Róbert, mestertanár, Építéskivitelezési és Szervezési Tanszék 
 

9:00 
 
 
 
 

9:20 
 
 
 
 
 

9:40 
 
 
 

10:00 
 
 
 
 
 
 
 

10:20 
 
 
 
 

10:40 
 
 
 

11:00 
 



 

A passzívház és a közel-nulla energiaigényű épület követelményrendszereinek 
összehasonlítása 

Horváth Bence 
Konzulens: Baráth Géza 

Napjaink egyik legdivatosabb alacsony energia-felhasználású épülete a passzívház, amely szerkezeti 
adottságaival képes elérni a meglehetősen alacsony fűtési hőigényt, és károsanyag kibocsátást. A 
passzívház növekvő népszerűsége a világszerte emelkedő energiaárakkal hozható összefüggésbe. 
Magyarországon, ahogy az Euróba Unió más országaiban is, folyamatosan szigorodnak az épületekre 
vonatkozó energetikai előírások. Az energetikai jogszabály legújabb módosítása már tartalmazza a 
2021-től minden új építésű épületre kötelezően betartandó közel nulla energiaigényű 
követelményszintet. A közelmúltban publikált, épület-energetikai témákkal foglalkozó cikkek 
tanulmányozásából kiderült, hogy az alacsony energiafogyasztásra, illetve a passzívházak terjedésére 
kiemelt figyelmet fordítanak világszerte. 
Ezen dolgozat célja a passzívház-kritériumok, illetve a magyar jogszabály szerinti közel nulla 
energiaigényű épület összehasonlítása egy példaépület segítségével. 
A számításokhoz egy passzívház-tervező programot, illetve egy épület-energetikai számításokhoz 
használt programot vettem igénybe. Az összehasonlítás során bemutatom a két követelményrendszer 
elvi és gyakorlati különbségeit, valamint a mintaépület energiafelhasználásában mutatkozó számszerű 
különbségeket. 



 

Újraértelmezett „kockaház" - Meglévő vidéki lakóépület ökologikus szemléletű 
rehabilitációja és klimatizálása passzív eszközökkel 

Fodor Zita – Somogyi Adrienn 
Konzulensek: Lányi Erzsébet PhD, Szikra Csaba 

A hazai lakóépület-állomány erkölcsi és műszaki szempontból is rehabilitációra szorul. Ezek az épületek 
természetesen munka, pénz és nyersanyag befektetésével készültek, tehát gazdasági értékkel 
rendelkeznek. Az egyre inkább előtérbe kerülő fenntarthatóságot és ezen belül a takarékoskodást szem 
előtt tartva, folyamatos pusztulásuk és elavulásuk miatt sürgető a kérdés, hogy mit is kezdhetnénk 
velük, mielőtt teljesen használhatatlanná válnak. 
A megoldás során célravezető lehet a tudatos építészeti gondolkodás. Napjaink égető problémáira - 
klímaváltozás, energiaválság stb. - reagál az ökologikus építészet, amely figyelembe veszi az adott 
terület, éghajlat és társadalom jellegzetességeit, ezzel igyekszik csökkenteni az energiafelhasználást és 
a környezeti terhelést és nem utolsósorban kerüli az emberi egészségre ártalmas anyagok használatát. 
A jelenkor gondjainak érzékeny megközelítése számos eszközt ad a kezünkbe, amely segíthet a 
meglévő épületek újragondolásában. 
 
„... a napsugárzás, a szél, a hő az új építészet anyagai, amelyekkel ugyanolyan gondosan kell bánni, 
mint az acéllal vagy a betonnal.”  

M. Papadopoulos 
 

A mi választásunk az egyik ikonikus épülettípusra, a ‘60-as években elterjedt “Kádár-kockára” esett, 
hiszen majdhogynem minden településen megtalálható hazánkban. Azért is figyelemre méltó ez a típus, 
mert a nagyvárosban dolgozó fiatal családok szívesen költöznek ki efféle kockaházakba az 
agglomerációs kistelepüléseken. Dolgozatunkban ismertetjük a “Kádár-kockák” azonos szemléletű 
lehetséges megoldásait. Ennek a programnak a megfogalmazásában fontos számunkra, hogy 
egészség- és környezettudatos anyagokat és szerkezetek alkalmazzunk, illetve az épületek „működése” 
megfeleljen az ökologikus szemléletű gondolkodásnak (ügyelve levegő- és energiaháztartásra). 
Ezek után egy konkrét épület rehabilitációs jellegű áttervezésének segítségével esettanulmányként 
mutatjuk be a passzív erőforrás-hasznosítás szemléletének érvényesíthetőségét. A tervezés során 
igyekszünk a helyi munkaerő képességeihez mérten lehetőleg a közelben előállított anyagokat 
alkalmazni illetve a bontott anyagokat újra felhasználni. Az átalakításra szánt pénzösszeg 
függvényében különböző fokozatokat mutatunk be. Ennek legfelső szintje a generációs lakás, amely a 
közösségi élet újraélesztésének szándékát is magában hordozza. Az esettanulmányban ezzel 
foglalkozunk részletesebben. Használjuk a szoláris nyereséget, dinamikus szimulációval igazoljuk, hogy 
a megfelelő belső légállapot passzív eszközökkel is megoldható. Mindezt kiterjedt szakirodalmi gyűjtés 
előzte meg, melyek tapasztalatait használjuk a természetes szellőzés és klimatizálás módszereinél, a 
komfortjellemzők meghatározásánál. 
Úgy gondoljuk, hogy egy konkrét épület választásával jól érzékelhetővé válik, milyen lehetőségek 
rejlenek a meglévő épületállomány újragondolásában, és segítséget nyújthat az eljövendő rehabilitációk 
során. 



 

Megéri-e passzívházat építeni? 

Karlovecz Ádám 
Konzulens: Baráth Géza 

Ahogy az épületeink fenntartási költségei folyamatosan emelkednek, és a környezetterhelés okozta 
károk egyre pusztítóbbá válnak, úgy kerül a passzívház építés technológiája mind inkább a figyelem 
középpontjába. Mint minden új technológiánál, a passzívházak esetén is felvetődik a kérdés, hogy 
miben különbözik a hagyományos építési rendszertől, megéri-e egyáltalán passzívházat építeni, és ha 
igen, akkor hány év a megtérülési ideje. 
Dolgozatom célja összegyűjteni azokat az ismérveket, melyek a fenti kérdésekre hatással vannak, 
illetve számszerűsített mutatókkal azokat megválaszolják. Felépítését tekintve, dolgozatomban először 
a passzívházak elméleti hátterét járom körül: mit nevezünk passzívháznak, milyen kritériumai vannak, 
mióta épülnek, illetve mennyire terjedtek el. Rávilágítok továbbá arra, miért is fontos nekünk ezzel a 
témával foglalkozunk, milyen céljai vannak az Európai Uniónak és Magyarországnak az 
energiafelhasználás terén. A dolgozat második felében leszűkítem a kört, mivel egy konkrét épület kerül 
a középpontba. Egy általam tervezett fiktív családi házat elemzek: milyen különbségekkel 
szembesülnénk, ha a házat a hagyományos építési módszerek szerint, illetve a passzívháznak 
megfelelően építenénk meg. 
A dolgozat fő vizsgálati szempontja a passzívház pénzügyi megtérülése, melyet kibontva a következő 
kérdéseket fogalmaztam meg: Mennyi a passzívház építési többletköltsége? Mik lesznek a várható 
energiaárak a megtérülés időszakában? Ezáltal mi lesz a hagyományos épületnek az üzemeltetési 
többletköltsége? A pénzügyi megtérülés mellett kitérek a környezetterhelésre, illetve a számszerűsített 
tényezőkkel nehezen mérhető egyéb szubjektív ismérvekre is, melyek elengedhetetlenek annak 
vizsgálatához, hogy megéri-e passzívházat építeni. 



 

Egy mérőállomás sokrétű felhasználása: tantermek illetve zöldhomlokzat mögötti 
komfort mérése 

Szalai Dóra – Kis Máté 
Konzulensek: Dobszay Gergely PhD, Bakonyi Dániel, Pataky Rita, Magyar Zoltán PhD 

A 2015/2016. tanévi TDK konferencián, az egy évvel korábban bemutatott “Várható szubjektív hőérzet 
és egy mérőállomás” című kutatásunkat folytatva, szeretnénk új eredményeket bemutatni a hőkomfort 
tudomány területén. A már elkészített PMV (predicted mean vote) mérőállomással szerettünk volna 
méréseket végezni különböző helyeken. 
A 2015/16 tanév II. félévében a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem három különböző 
előadó termében folytattunk adatgyűjtést, és ezek alapján szeretnénk bemutatni, hogy ezek mennyire 
tudnak eleget tenni a bennük tartózkodó személyek komfort követelményeinek. Már a kezdetekkor is 
felmerült egy második mérőállomás építésének gondolata, ez a nyár elején meg is valósult, így 
lehetőségünk nyílt időben párhuzamos méréseket végezni. 
A nyár folyamán lehetőségünk nyílt a 2012-es Solar Decathlon nemzetközi versenyre létrehozott 
Odooprojekt épületében is méréseket végezni. Az épület a sikeres verseny után a Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem udvarán került elhelyezésre. A pavilon rendelkezik meghatározóan 
nagyméretű üveghomlokzattal, mely azonos tájolású és nagyságú elemekből tevődik össze, ez lehetővé 
teszi, különböző árnyékolók és a referencia üveg méréseinek elvégzését és összehasonlítását. Kettő 
különböző növényárnyékolót (borostyán /Hedra helix/ és vadszőlő /Parthenocissus/) helyeztünk el, 
ezeken kívül az épület rendelkezik külön mozgatható belső oldali vászon árnyékolóval is. Az üvegfelület 
mögé állítottuk fel a mérőberendezéseinket és így tudtuk mérni a különböző árnyékolók mögötti 
helyiségben az árnyékolók hatását a hőkomfortra. A négyféle módon árnyékolt (borostyán, vadszőlő, 
vászon árnyékoló és árnyékolatlan) üvegek mögött mért adatainkat mutatjuk be és értékeljük, hogy 
hogyan, milyen mértékben befolyásolja az árnyékoló a mögötte lévő helyiség komfortját. Megvizsgáljuk 
továbbá, hogy a számított operatív hőmérséklet és az általunk mért értékek mennyire fedik egymást. A 
berendezéseink által szolgáltatott adatok alapján továbbá ki szeretnénk számolni, hogy egy adott, 
megfelelő komfort eléréséhez mennyi befektetett energia szükséges az egyes árnyékoló típusok 
mögött. 
A céljaink eléréséhez fontos az adatgyűjtés, a validálás, a komfort kritériumok felállítása, a számításhoz 
szükséges algoritmusok begyűjtése, a számítások elvégzése és az értékelés. 
 

 



 

Zöldhomlokzati rendszerek tűzvédelmi kérdéseinek elemzése 

Kazi Zsolt – Hajduk Bianka 
Konzulensek: Tamási Alexandra, Takács Lajos PhD 

Napjainkban egyre inkább előtérbe kerül az energiatudatos gondolkodás, ami meghatározza a meglévő 
és új épületállomány, valamint a városok fenntarthatóságának jövőjét. A zöldhomlokzati rendszerek új 
lehetőségeket kínálnak a városi környezet ,,zöldesítésére” és  technológiailag egy olyan összetett 
rendszer felé mutatnak, amelyek túllépnek az esztétikai komfort növelésén, irányt mutatva  a 
fenntartható épületszerkezetek felé. 
Folytatva az elmélyülést az adott témában, a dolgozat a rendszerelemzésen túl azt a kérdéskört 
taglalja, hogy az egyes rendszereknek milyen tűzbiztonsági, tűzvédelmi adottságai, jellemzői vannak. A 
témával kapcsolatban meglehetősen kevés kutatási eredmény áll rendelkezésre, így a cél egy átfogó, 
rendszerező tanulmány létrehozása. 



 

Hőszigetelések természete, elmélet és realitás 

Krüpl Boglárka – Polgár László 
Konzulens: Fülöp Zsuzsanna PhD 

Napjainkban, mint minden más ipari termék tekintetében, a hőszigetelések területén is egyre szélesebb 
a választék, mely egy bizonyos szempontból kimondottan kedvező, hiszen minden épület más, így az 
igények is igen széles skálán mozognak és így lehetőségünk adódhatna minden szituációban a 
legoptimálisabb termék kiválasztására.  A hőszigetelő anyagok diverzitása azonban mára túlzott 
méreteket öltött ahhoz, hogy valóban megismerhessük mindet és kiigazodjunk az egyes anyagjellemzők 
közti különbségek terén. A problémát tetézendő, a gyártók által deklarált termék paraméterek 
laboratóriumi körülmények között kerülnek meghatározásra, tehát ezek gyakran nem a valós 
igénybevételeket és az általuk kiváltott válaszreakciókat tükrözik. A teljesítmény elvű tervezés során ez 
elfogadhatatlan, hiszen nem a beépített állapotban fennálló értékek és jellemzők alapján választunk, 
méretezünk. Ez pedig az egyre szigorodó hőtechnikai követelmények mellett egyre komolyabb 
problémává válik. 
Célunk, hogy főként tanácstalan pályakezdő társaink, de a szakma tapasztaltabb művelői is reálisabb 
képet kaphassanak hőszigetelő anyagok viselkedéséről, ezáltal segítve őket abban, hogy 
építéshelyszíni követelményekre beépített állapotú teljesítmény alapján adhassanak műszaki választ. 
Egyfajta adatbázis létrehozásán dolgozunk, melynek kezdeti lépéseként kiválasztunk 7 különböző 
típusú hőszigetelést a leggyakrabban alkalmazott és legismertebb anyagok közül. Ezek vizsgálata 
általános képet mutat majd a hő-és UV állóságukról, terhelhetőségükről, alakváltozásukról, 
bedolgozhatóságukról, páraáteresztő képességükről. A későbbiekben pedig szeretnénk tovább kutatni, 
a rendszert tovább bővítenénk, főként a legkorszerűbb, kereskedelmi forgalomba még nem hozott 
anyagokkal, mint például a fahab, aerogél, vagy a már megtalálható, de nehezen beszerezhető vákuum 
hőszigetelő panelekkel (VIP technology). Tervezésre alkalmas adatok nyeréséhez helyszíni szituációkat 
modellezünk a kísérleteink során, melyek nemcsak a beépített, végső állapotbeli, hanem ami legalább 
annyira fontos, építés közbeni hatásokat is szimulálnak. A kezelt anyagokat (három különböző 
keménységű kőzetgyapot, XPS, EPS, grafit tartalmú EPS, fagyapot) „roncsolásos” és szerkezetükre 
módosító hatással nem bíró vizsgálatsorokon vezetjük át. Tűző napon történő esetleges alak, szín és 
állagváltozásukkal, valamint felületi hőmérséklet változásukkal foglalkozunk, a mintákat vízbe mártjuk 
és nyomásvizsgálatnak vetjük alá, melyet összehasonlítunk a száraz állapotbeli összenyomódással, az 
eláztatott darabok tulajdonságait fagyás-olvadás periódusok vonatkozásában elemezzük, kezeletlen 
minták páraáteresztő képességét hideg és meleg közegben is teszteljük. A kísérletek és mérések 
eredményét értékelve, elemezve egy segédanyagot bocsátunk közre, hogy a hőszigetelések komplex 
témaköre könnyebben átláthatóvá váljon. 

 



 

Virtuális modellezésen alapuló költségbecslési eljárások informatikai alkalmazása 

Tóbiás Dániel Alex 
Konzulens: Klujber Róbert 

Az építészeti tervezésben és az építésmenedzsmentben ma már széles körben használt BIM 
alkalmazások egyre összetettebb formában kapcsolják össze a tervezés és az informatikai 
adatfeldolgozás területét. A világ vezető szoftver fejlesztői a BIM modellezés területén főként a 
tervezés, a kivitelezés és az üzemeltetés folyamatára fókuszáltak, így az alkalmazások jelentős része e 
területek tervezési és menedzsment tevékenységet támogató informatikai területekre jöttek létre. 
Jól látható azonban, hogy az építés folyamatában egyre nagyobb hangsúly helyeződik az előkészítés 
és az előkészítéshez kapcsolódó döntési folyamatokra. Így egyre nagyobb igény jelentkezik e szakasz 
döntés előkészítési és döntési fázisainak mérnöki támogatására és azok informatikai alkalmazásokkal 
történő kiszolgálására. Ezen területek egyik legfontosabb kérdésköre a várható beruházási költség és a 
várható projekt átfutási idő. Mivel e fázisban általában a tervezett, később megvalósuló épületről nagyon 
kevés információ/adat áll rendelkezésre, így a rendelkezésre álló mérnöki modellek, informatikai 
alkalmazások korlátozottan vagy egyáltalán nem alkalmazhatók. Jelen dolgozat témaköre, hogy a fázis 
sajátosságai alapján, egy új mérnöki módszer informatikai alkalmazása kidolgozásra és bemutatásra. 
A dolgozat gyakorlati példán keresztül igazolja az informatikai alkalmazás működő képességét. A 
dolgozat javaslatot tesz a bemutatott új alkalmazás széles körű integrációjára a meglevő és elterjed BIM 
alapú szoftverek tekintetében. 
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Aranyosmeggyes - egy kastély pusztulása és pusztulásában feltáruló múltja 

Jobbik Eszter 
Konzulens: Daragó László DLA 

A TDK dolgozatom témájául, röviden fogalmazva, az aranyosmeggyesi kastélyt választottam. Erre az 
épületre az Építészettörténeti és Műemléki Tanszéken végzett demonstrátori feladataim során, a régi 
fotók és rajzok dokumentálása közben akadtam rá. 
A kutatás a kastélytól indult, és ide tér vissza. A munkát a konkrétan ezen épületről szóló cikkek 
felkutatásával kezdtem, hiszen több kutató, köztük Balogh Jolán (1), Lux Géza (2) és Szőcs Péter 
Levente (3) vizsgálta már közelebbről ezt az épületet, és egykorú inventáriumokban is akadtam érdekes 
információkra. Ezután foglalkoztam az erdélyi reneszánsz kastély-és udvarház-építészettel, olyan 
szerzők művein keresztül, mint B. Nagy Margit (4,5), H. Takács Marianna (6), Balogh Jolán (7) vagy 
Biró József (8,9), valamint a felvidéki reneszánsz kastélyokkal (főleg Divald Kornél (10), Lechner Jenő 
(11), Balogh Jolán (12) és H. Takács Marianna munkásságát alapul véve), mivel elhelyezkedéséből 
adódóan e terület építészete is hatott az aranyosmeggyesi kastély formáira. A kastély meglátogatásakor 
tett megfigyeléseim tükrében az összegyűjtött információkat igyekszem értelmezni, rendszerezni, a 
kastélyról sokak által sokféleképpen leírt feltételezéseket és tényeket egységes formába önteni, néhol 
pontosítani vagy ellenérveket felhozni. Továbbá szeretném megtalálni az épület helyét a kor hasonló 
jellegű alkotásai közt, ezzel felhívva a figyelmet jelentőségére, és pusztulásának tragikus voltára. 
 
1 Balogh Jolán: Az aranyosmedgyesi várkastély., Erdély 38.2 (1941): 22-23. 
2 Lux Géza: Az aranyosmeggyesi várkastély., A Magyar Mérnök-és Építész-Egylet Közlönye; Budapest, 1942 február 8.; 

LXXVI. Kötet 5-6. szám 
3 Szőcs Péter Levente: Az aranyosmeggyesi kastély története és kutatása., Kastélyok évszázadai, évszázadok kastélyai, 

szerk: Feld István és Somorjay Selysette, Castrum Bene Egyesület, Históriaantik Könyvesház Kiadó, Bp. 2008. 
4 B. Nagy Margit: Reneszánsz és barokk Erdélyben. Művészettörténeti tanulmányok, Kriterion könyvkiadó, Bukarest, 1970 
5 B. Nagy Margit: Várak, kastélyok, udvarházak. Ahogy a régiek látták., Kriterion könyvkiadó, Bukarest, 1973 
6 H. Takács Marianna: Magyarországi udvarházak és kastélyok., Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970 
7 Balogh Jolán: A renaissance építészet és szobrászat Erdélyben., Magyar Művészet 10. évfolyam 1934 
8 Biró József: Erdély művészete., Dovin Kiadó, Budapest, 1989 (hasonmás kiadás) 
9 Biró József: Erdélyi kastélyok., Új Idők Irodalmi Intézete (Singer és Wolfner) kiadása, Budapest, 1943 
10 Divald Kornél: A felsőmagyarországi renaissance építészet, Pátria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvénytársaság, Bp. 

1900 
11 Lechner Jenő: Tanulmányok a lengyelországi és felsőmagyarországi reneszánsz építésről., A Magyar Mérnök- és 

Építész-Egylet Közlönye 47. évfolyam (1913)24. szám 
12 Fülep Lajos (szerk.): A magyarországi művészet története I-II.: Balogh Jolán: A reneszánsz kor művészete., 
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Az Úr asztala köré gyűlvén, Tiszáninnen és Tiszántúl két világháború között épült 
református templomai – Esettanulmány a református liturgikus tér 20. századi közösségi 

térszemléletének változásairól 

Gál Szabolcs – Hevér Dominika 
Konzulensek: Vukoszávlyev Zorán PhD, Baku Eszter 

A protestantizmus kezdetétől egészen napjainkig számos építész, művészettörténész, teológus 
foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy milyen a megfelelő kialakítása, térszervezése egy protestáns 
templomnak, miként alakult az évszázadok során ezen épületek építészete. A protestáns 
istentiszteletek két legfontosabb eleme: az igehirdetés és az Úr asztalánál végzett közösségi liturgikus 
esemény - melyek kiszolgáló tárgyi eszközeinek elhelyezése lényegesen befolyásolja a templom 
formálását, alakját, belső elrendezését. 2017-ben lesz 500 éve annak, hogy a reformáció szellemi 
alapjai megfogalmazódtak, majd a teológián kívül számos más területen változást eredményeztek. 
A kutatás a protestantizmus kálvini ágának, a református templomépítészetnek eddig nem igazán 
vizsgált korszakára fókuszál. Hazai templomépítészetünkben a századforduló környékén már 
megfogalmazódott a református templomépítészet identifikációjának kérdése. Pecz Samu a közösségi 
térformálást, a centrumképzést hangsúlyozza, mint jellemző térformát azonosítja a hazai gyakorlatban, 
majd Medgyaszay István ad jó fél évszázaddal később elemzést az aktuális tendenciákról. Míg teológiai 
oldalról nem kerül egyértelműen meghatározásra az ideális térforma, az építészi állásfoglalások az 
elmélet területén és a megvalósult templomok által egy jól azonosítható formaegységet mutatnak 
számunkra. A századforduló, majd a 20. század első fele különösen kitüntetett időszak: nem csak a 
jelentős társadalmi változások, de az expanzív építési tevékenység és a historizmust felváltó-kiteljesítő 
stílusok mentén gazdag összképet alkothatunk erről az identifikációs korszakról. 
A kutatás az emlékanyagban gazdag, de mindeddig nem feltárt két világháború közötti időszakra 
koncentrál. A reformáció magyarországi központjának tekinthető Debrecen közvetlen szellemi és 
földrajzi közelségében lévő Tiszáninnen és Tiszántúl egyházmegyei kerületeit határoljuk le. Mintegy 
félszáz templom helyszíni felmérésen alapuló dokumentálásával, forrásfeldolgozással objektív alapjait 
teremtjük meg az értékelésnek, interjúkkal szubjektív használói olvasatát is adjuk az egyes emlékeknek. 
Hipotézisünk szerint az összefüggések feltárásával elkészíthető az említett korszak és terület közös 
metszetébe tartozó épületek elemzésén keresztül egy téralakítási tipológia, mely a református 
templomtér idea-fogalmának változását tárja elénk. 
 

 



 

A kutató-alkotó műhelyek szerepe Breuer Marcell építészetében: 
A New Vision csoport és előzményei 

Szabó Dániel 
Konzulensek: Pazár Béla DLA, Losonczi Anna DLA 

A tudományos kutatás és az építészeti tervezés látszólag teljesen különálló területének kapcsolata 
mindkét fél számára számtalan, jelenleg kihasználatlan előnnyel jár. Mindezt jól szemlélteti Breuer 
Marcell (1902-1981) magyar származású építész pályájának elemzése. A pécsi születésű Breuer már 
az iskolai éveitől kezdve egy intenzív szellemi közeg tagjaként nőtt fel. Ezt követően a Bauhaus 
műhelyének tanítványaként, majd később mestereként hasonló közegben fordult az építészeti tervezés 
felé. A fiatal korában megtapasztalt kutató és alkotó szemléletmód párhuzamos jelenléte Breuer 
számára a pályája során mindvégig fontos maradt. Az Egyesült Államokba való kivándorlást követően a 
Bauhaus korábbi intézményi keretei informális csoportosulássá alakultak át. Ez a szellemi közeg nem 
volt más, mint a New Vision csoport, amelynek három magyar származású tagja is volt, Breueren kívül 
Kepes György és Moholy-Nagy László személyében. A New Vision csoport fő programja a vizuális 
észlelés kutatás eredményeinek művészeti iránymutatássá való lefordítása volt. Breuer az elsősorban 
képzőművészek számára kidolgozott módszertant az építészet területére transzformálta. A dolgozat 
célja ezen alkotói folyamat bemutatása Breuer megvalósult építészeti és egyéb művészeti alkotásainak 
az elemzésével. Breuer és a társai által vallott nézetek fontosságát jól jelzi, hogy a csoport legtöbb tagja 
az Egyesült Államok vezető egyetemein (Harvard University, Massachusetts Institute of Technology és 
Illinois Institute of Technology) oktatta az alkotói szemléletmódját és a kor vizuális észleléssel 
kapcsolatos kutatási eredményeit. A gazdagon dokumentált szellemi hagyatékuk nem csupán az 
egyetemek levéltárában érhető el, hanem az intézmények oktatási programjainak a mai napig is a 
szerves részét képzik. 



 

“DDD” Data Doing Dimension - Műemléki felmérés és dokumentáció konfliktuszónában 

Kovács Kata – Miklós Bernadett – Molnár Ádám 
Konzulensek: Vasáros Zsolt DLA, Major Balázs PhD 

A műemlékvédelem talán az egyik legkomplexebb határterülete az építészetnek, mely elméleti-
módszertani és különösen technológiai szempontból folyamatos fejlődésen megy keresztül. Az elmúlt 
évtizedre jellemző és egyre fokozódó politikai instabilitás a kulturális kincseket sem kíméli meg a 
pusztítástól, a kutatókat szélsőséges körülmények közé és gyors vizsgálati-adatfelvételi módszer 
alkalmazására kényszeríti. Egy ilyen aktuális konfliktuszóna a szír tengerparti régió, ahol a Szentföld 
jelentős épített öröksége található. A Szíriai-Magyar Régészeti Misszió (SHAM) 2000 óta végez 
értékmentő kutatásokat és képzési tevékenységet ezen a lelőhelyekben gazdag területen, ez évtől 
pedig az UNESCO világörökség részét képező Crac des Chevaliers várában is elkezdődött a háborús 
károk felmérése. Az évtizedek óta alkalmazott, jól bevált alakhelyes felmérés alapvető fontosságú, de 
ezzel a manuális módszerrel egy komplexebb, nagyobb és részletgazdag objektum ― esetünkben egy 
több hektár alapterületű keresztes erőd dokumentálása ― már évtizedeket vehet igénybe. Elsősorban a 
politikailag instabil régiókban, háborús övezetekben a sokévnyi helyszíni munka kivitelezhetetlen, vagy 
legalábbis nehezen megengedhető „luxussá” vált. Ez a versenyfutás az idővel olyan megoldások 
alkalmazására készteti, sokszor kényszeríti a kutatókat, amelyek a különböző szakterületek progresszív 
együttműködését igénylik. Az alapvető cél itt is egy szakmailag korrekt és használható dokumentáció 
elkészítése, mindezt a lehető legrövidebb idő alatt kell megvalósítani. Ez egy összetettebb, de mégis 
hatékony felmérési technológiát igényel, amely megkönnyíti a helyszíni és az otthon elvégzendő 
utómunkát is. A technológiai fejlesztéseknek köszönhetően egyre több eszköz áll rendelkezésünkre a 
különböző léptékű és minőségű dokumentációkhoz, azonban ezen eszközök nagy része jelentős 
szakmai ismeretet és komolyabb anyagi hátteret igényel, ellenben az általunk alkalmazott mindezektől 
jelentősen eltér. Dolgozatunkban ― esettanulmányokon keresztül ― a 2016 nyári szíriai terepmunkánk 
során használt – és másutt már korábban is sikerrel alkalmazott - ún. “Structure from Motion” (SfM) 
technológiát, illetve annak a különböző lehetőségeit mutatjuk be és illusztráljuk a helyszínen végzett 
munka és a feldolgozás során szerzett tapasztalatokkal. 
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Történeti építészet a XXI. században 

Simoncsics Dániel 
Konzulens: Mezős Tamás PhD, CSc 

A látszólag önellentmondásos elnevezés voltaképpen egy nagyon izgalmas, itthon kevéssé tárgyalt 
témát jelöl. Az építészettörténetet megismerve ugyanis látható, mennyire meghatározta az ókori 
építőművészet európai építészetünk későbbi alakulását. A XIX.-XX. század fordulójáig ez az építési 
hagyomány – különböző relevanciával és különböző megítéléssel – folytonosnak tekinthető. Ám amint 
elkezdtem felfedezni, megismerni napjaink kortárs építészetét, eddigi tanulmányaim függvényében 
felmerült bennem a kérdés, hogy vajon épülnek-e ma is hasonló forma- és részletképzéssel, a 
klasszikus arányok és konstruálás rendje alapján ezen elveket újraértelmező, de kortárs épületek. 
A kérdéskör vizsgálatához az egész építészettörténet áttekintését veszem dolgozatom alapjául abból a 
nézőpontból, hogy korábbi művészettörténeti korokban hogyan viszonyultak kortársak ahhoz a 
hagyatékhoz, amelyet ők kaptak elődeiktől igazodási pontként saját stílusuk megteremtéséhez. Ezeket 
az összefüggéseket feltárva vizsgálhatjuk majd a jelen kortárs példáinak kritikai értékelése során azt, 
hogy hogyan is viszonyulunk mi a XXI. században építészeti örökségünkhöz. 
 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Képzőművészeti Szekció 

2016.11.17. 10:00-11:40 K. III. 20. 
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A víz metamorfózisa 

Hegyesi Gréta 
Konzulens: Üveges Gábor PhD 

A fotóim tárgyaként azokat az egyszeri és megismételhetetlen formákat választottam, melyek a víz 
formáló hatására születnek jégszobrok formájában. A szobrokat a fizika törvényeit kihasználva, a 
természettel együttműködve hoztam létre, azt semmivel sem befolyásolva. Szabadon alakulnak, 
kifejezett irányítás nélkül; nem előre megtervezett, pontosan méretezett tárgyakról van szó, hanem 
pillanatról pillanatra változó tömegekről és hiányokról. Ezek a folyton alakuló, izgalmas részleteket 
feltáró szobrok igen hálás alanyok fényképezéshez, melyek ráadásul csak ebben a két dimenzióban 
leképezett formában maradnak fenn, hiszen az eredeti tárgy rövid időn belül eltűnik. Belátható 
természetes fizikai jelenség, hogy a hideg és meleg találkozásakor a hőcsere által energiák 
szabadulnak fel és nyelődnek el. A formálás metódusa annál egyszerűbb nem is lehetne, minthogy egy 
jégtömbből forró víz hatására alakulnak ki ezek a befolyásolhatatlan szabad formák, így létrehozva a 
szobrot magát, ami tünékeny csodaként pillanatok alatt ismét beleolvad a környezetébe s vízzé válik. 
A metamorfózis szót sokféleképpen értelmezhetjük, szabad asszociációval mindenki maga formálhatja, 
hogy számára milyen fogalmi tartalmat rejt e titokzatos szó. Ha csupán természeti jelenségek között 
keresgélünk, végeláthatatlanul sorolhatjuk a különböző átalakulásokat leíró jelenségeket. Nekem egy 
bravúros szobrászművész ügyességével megáldott, nálánál jóval nagyobb erőt és jelentőséget 
képviselő elem formáló hatását jelenti, azt a természetes változást, mely folyamatosan körülvesz 
mindnyájunkat. A víz körforgása során egyszer folyékony, másszor szilárd halmazállapotú, ez a két 
állapot váltja egymást, jelen esetben a víz átalakulásával keletkező jégből víz által jön létre a műtárgy, 
majd visszatér eredeti állapotába. Ez a víz művészi metamorfózisa. 
 

 



 

FITAMORF 

Sárkány Vivien 
Konzulens: Üveges Gábor PhD 

Van-e rend a káoszban? Létezik egyáltalán káosz? Amikor különféle tárgyak valamilyen módon 
megtalálják a helyüket egymáson, egymás mellett, egymásba fonódva, akkor az általuk létrehozott 
kompozíció vagy új tárgy belső rendjévé válik helyezkedésük. Ahogy a puzzle darabkák 
összeilleszthetőek, vagy a folyami kavicsok kis tornyokba pakolhatóak rátalálva a megfelelő illeszkedési 
pontokra. Rendszertelenül formált amorf testeket alakítottam ki, melyek különböző elrendezésekben 
összeilleszthetőek. Az alakzatok és rendeződésük szabálytalan, viszont helyet találva egymás felületén 
sajátos rendre lelnek. A formálást az első elemnél megérzésekre hagyatkozva végeztem, erős 
hullámzásra, nagy ki- és betüremkedésekre törekedve az egymásba illeszthetőség érdekében. A 
második elemet kifejezetten az első elem idomainak megfelelően alakítottam, így önmagában 
jelentősen kevésbé harmonikus tárgyat kaptam. Kíváncsi lettem, ha a másik elem tömegformálását is 
csupán megérzések irányítják hasonlóan az elsőhöz, de nem direkt alkalmazkodva hozzá, vajon így is 
találnak-e helyet egymáson? Vajon az általam teljesen szubjektív módon harmonikusnak érzett ívek 
egymásba illenek-e? Dolgozatom további részében a kapott testek különböző méretekben 
használhatóságát vizsgálom. Hogyan használható egészen kis méretben játékként? Használható-e 
bútorként? Ha igen, mekkora méret az ideális és milyen módosítások szükségesek ahhoz, hogy 
ülésre/fekvésre alkalmas és kényelmes legyen? Ezzel egyben folytatva a kísérletet, most azt a kérdést 
feltéve: emberi testek találnak-e komfortos pozíciót a szabadon formált íveken?  Hogyan használható 
zárt, vagy nyitottan üreges formában megmászható/bejárható szabadtéri installációként? Munkám 
egyfelől megérzéseken alapuló formálás, ezzel kapcsolatban felmerülő kérdésekre válaszkeresés, 
másfelől a kapott testek különböző méretekben használatóságának vizsgálata. Bemutatás: 3 
dimenzióban hordozható méretű agyagtestekkel és 2 dimenzióban digitális technikával. 
 

 



 

Üveg és homok 

Mester-Csiki Borbála 
Konzulens: Üveges Gábor PhD 

Két szilárd anyag, melyek fizikai megjelenésükben cseppet sem hasonlítanak. Az egyik durva, 
szemcsés és földszínű, a másik tükörsima, egyöntetű és átlátszó. Mégis molekulaszinten ugyanazok az 
elemek alkotják őket. Azonos vegyületek teljesen más megjelenési formái attól függően, milyen külső 
hatások érik. 
A munkámban az üveg és a homok különleges viszonyát akartam képeken megjeleníteni. Nem azt 
akartam ábrázolni, hogy a két anyag megegyezik, hanem magára a kapcsolatra akartam tenni a 
hangsúlyt. Annak a különlegességére, hogy ebben a fizikai világban ugyanabból az alkotóelemekből és 
azonos fizikai környezetben teljesen más megjelenésű anyagok létezhetnek. Ezért az üveg és a homok 
együttes vizualizációját úgy tartottam célszerűnek, hogy ne olvadjanak egymásba, hanem két 
egyedülálló anyagként jelenjenek meg, amelyeket csupán 1700 °C választ el attól, hogy egyek és 
ugyanazok legyenek. 
A kapcsolat megjelenítésének eszközéül a törést választottam. Homokágyra fektetett üveglapokat 
ütöttem meg egyesével, amivel elértem a felszínük meghasadását. Az így keletkezett repedéseken 
keresztül mintha belelátnánk az anyagba, megnézhetnénk, hogy mit rejt maga mögött vagy magában. 
Az üveg mögött átsejlő és a töréseken át feltörő homok olyan, mintha a rejtett igazság lenne, az üveg 
része, a másik arca, melyet csak akkor láthatunk, ha megbontjuk a felszínt és elég mélyre nézünk. A 
törésvonalak és a szétrepülő szilánkok olyan véletlenszerű mintákat hoznak létre, előre nem beállított 
kompozíciókat, melyek egy külső behatás miatti természetes elrendeződés eredményei. Ezek a 
látványelemek megerősítik annak az érzését, hogy a két anyag természetben is megjeleníthető formáját 
látjuk. A kettő anyag kapcsolatának ábrázolásához felhasznált vizuális eszközök bármikor 
előfordulhatnak a környezetünkben, a képek csak kiemelnek egy már meglévő részletet a valóságból, 
ezzel tágítva ki a pillanatnyi kép mondanivalóját. A molekuláris kapcsolat a két anyag között olyan 
tulajdonság mely állandóan jelen van, és csak egy kis figyelemre van szükségünk, hogy észrevegyük 
különlegességét és értékelhessük azt. 

 



 

Képlékeny 

Ádám Viktória 
Konzulens: Üveges Gábor PhD 

Képzeljük el a szomszédunkban lakó idős, kövér, műanyag pongyolában döcögő hölgyet. A hölgyet, aki 
állandóan a szomszédok után leskelődik, akinek mindig van valamilyen kellemes megjegyzése a 
magatartásunkkal vagy a megjelenésünkkel kapcsolatban, aki lelkesen ragasztgatja ki a fiatalság 
csendháborítása elleni felháborodott hangnemű, kézzel írt brosúrákat a liftajtóra, és hagy maga után 
lágy kelkáposztaszagot a körfolyosón. Gondoljuk el, hogy erre az öreg hölgyre általános ellenszenv 
helyett inkább úgy tekintünk, mint a willendorfi Vénuszra – tovább csavarva a dolgot, mint aki 
életnagyságú, termetes, valaha idealizált és szimbolikusan eltúlzott kőtestével épp most bújt elő a 
barlangjából és kezdi a délutáni gyűjtögetést. Az én lelkem azonnal megnyugszik, és mosolyogva 
tovább sétálok. 
Vettünk három nagy levegőt, lépjünk át az önuralom-gyakorlaton; hogyan reagálunk arra, ha egy adott 
szituációba egy ismert alkotást helyettesítünk, avagy az ismert alkotás, ami köré hosszú évek alatt 
egész fogalomkör, saját történet és gyakran külön filozófia szerveződött, egy másik környezetben tűnik 
fel; mi történik, ha ez a fogalomkör kibővül, felruházza-e új képzettársításokkal a már meglévőt, hogyan 
ad hozzá a környezethez, és a környezet hogyan ad hozzá a műhöz. Most húzzuk át azt, hogy „ismert”, 
és maradjunk az alkotásnál; észrevesszük-e egyáltalán a környezetben, amit nem ismerünk, vagy 
automatikusan a részének tekintjük, mint ahogy egy kedves ismerős az utca túloldaláról is átinteget, de 
egy idegen akkor is idegen marad, ha egymás mellett várjuk a vonatot a peronon. Sikerül-e 
elvonatkoztatnunk a szokatlantól, feloldani a feszültséget, és kontraszt helyett harmóniát találni az új 
kontextusban. Milyen hatással van ez a saját világnézetünkre, segít-e abban, hogy nyitottabb szemmel 
és szívvel járjunk. 
(Vizuális és önismereti gyakorlat.) 

 



 

Absztrakció 

Éliás Dorottya 
Konzulens: Üveges Gábor PhD 

Bármi történjék, a gondolatok röpködnek, szélsebesen változnak, önálló életet élnek és közben hatást 
gyakorolnak egymásra, döntéseinkre, érzéseinkre, egész személyiségünkre. Folyamatosan, akár a 
legkisebb külső inger hatására is alakulnak. 
A gondolatok változékonyságának legizgalmasabb kérdései, hogy vajon tudjuk-e befolyásolni a 
benyomásaink, érzéseink kavarodását? Adhatunk-e új értelmet egy általánosan elfogadott, teljesen 
hétköznapi, de nagy erejű tárgynak? 
Munkámban átlagosnak tűnő plüssmedvéken keresztül mutatom be ezen gondolatok sokszínűségét és 
befolyásolhatóságát. Ez a tárgy gyermekkorunk meghatározó szereplője, szinte minden emberben mély 
érzelmi kötődést alakított ki, az évek és emlékek pedig tulajdonságokkal ruházták fel. Szeretetet ad és 
szeretetet kap, társsá válik. De mik azok a jellemzők, amik miatt egy plüssmedve ilyen hatással bír 
érzéseinkre? A vizualitás eszközeit használva ki tudjuk-e váltani, hogy érzelmeink, benyomásaink másik 
mederbe terelődjenek és egy másik, határozott vélemény formálódjon róla? 
A meghatározó formához erősen kapcsolódik anyagának milyensége, így a tanulmány során a medve 
alakját különböző színű, anyagú és tulajdonságú elemekkel ruházom fel. Ezek hatására a gondolataink 
és érzéseink hirtelen mozgásba lendülnek, és új irányokat vesznek, hiszen a puszta anyagválasztás 
rengeteg kérdést vet fel bennünk, melyek megválaszolásának igénye gyorsabban jön, mint a forma 
emlékekhez kötése. 
Az öt, lényegesen különböző beavatkozás mindegyike egymáshoz és az eredetihez képest is különféle 
érzést kelt, gondolataink elsodródnak a már megszokott, kialakult képről, az új, plusz tartalom felé 
kalandoznak. Már nem a biztonságot nyújtó, gyermekkort idéző, emlékeket felelevenítő plüssállatra 
gondolunk, hanem valami egészen más dologra - egy maci formájában. 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Kortárs építészetelmélet Szekció 

2016.11.17. 09:00-10:20 K. II. 77. 
Elnök:  Rabb Donát, építész, minusplus  
Tagok:  Szabó Levente DLA, egyetemi adjunktus, Középülettervezési Tanszék 
 Klobusovszky Péter DLA, egyetemi adjunktus, Középülettervezési Tanszék 

  
Titkár:  Marosi Bálint DLA, egyetemi adjunktus, Középülettervezési Tanszék 
 Vannay Miklós DLA, egyetemi adjunktus, Középülettervezési Tanszék 
  
 

 
Könyvtár: veled vagy nélküled? 

Szerző: Józsa Katalin 
Konzulens: Vannay Miklós DLA, egyetemi tanársegéd, Középülettervezési Tanszék  
 

Idegen forma, idegen anyag Sevilla történeti központjában 
Szerző: Rácz Henriett 
Konzulens: Marosi Bálint DLA, egyetemi adjunktus, Középülettervezési Tanszék 
 

Hely, udvar és tér / Vernakuláris építészet és modernizmus Észak-Afrikában 
Szerzők: Veres Laura, Tibai Friderika 
Konzulens: Vasáros Zsolt DLA, egyetemi docens, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 

 
Képlet 

Szerzők: Koch Márió Péter, Karlovecz Ádám 
Konzulens: Karácsony Tamás DLA, egyetemi docens, Középülettervezési Tanszék 
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Könyvtár: veled vagy nélküled? 

Józsa Katalin 
Konzulens: Vannay Miklós DLA 

A dolgozat írásának mozgatórugója egy érzés, mely akkor fogott el, amikor a Jacob und Wilhelm Grimm 
Zentrum olvasótermébe léptem és leültem néhány percre. Az üvegfelületeken keresztül sejtelmesen 
átlátszódó több ezer könyv magasztosan képviselte az elmúlt évszázadok alatt felhalmozott 
bölcsességet. A tudomány jelképeiként békésen várták, hogy valamikor valaki végre leemelje őket a 
polcról. Körülöttem több száz hallgató elmélyülten dolgozott, viszont akadtak néhányan, akik 
elégedetten legeltették szemüket az őket körülölelő tökéletes rendszerben felépített épületen. Ebben a 
meghitt pillanatban elszomorodtam. 
Elszomorodtam azért, mert rádöbbentem, hogy manapság jelentősen kevesebb könyvet olvasunk. A Z 
generáció világában az internetről néhány kattintással elérhető végtelen mennyiségű ismeret oly 
mohóvá tette tudásszomjunkat, hogy már nincs türelmünk a könyvek fellapozásához, elkényelmesedve 
böngészünk könyvtárba járás helyett. A mai fiatalok ráadásul sokkal otthonosabban mozognak a 
digitalizált világban, mint elődeik. Mégis, mikor leemelünk a polcról egy több tíz éves könyvet, felsejlik 
bennünk az utánozhatatlan illat, érezzük a súlyát, a tapintás örömet. Felmerül a kérdés tehát, hogy mi 
lesz a könyvekkel? Újrahasznosított papírhulladékká válnak, vagy újra felvirágoztatjuk őket? 
A technológia fejlődésén túl mi magunk, emberek is megváltoztunk, éppen úgy, ahogy a könyvtárak 
funkciója is új szerepet kapott. A mai világban ez a hely menedékként szolgál a világ elől elvonulni 
vágyók számára. Egyfajta meditatív tér lett az olvasóterem, ahol a könyvespolcok pusztán 
illusztrációkká váltak, mintha az elmélyülés díszletei lennének. Dolgozatomban definiálom az ideális 
tanulási helyszínt egyetemi könyvtárakra fókuszálva, választ keresek olyan kérdésekre, minthogy 
milyen módon lehet az előbbiek kihasználtságát megnövelni, valamint hogy hogyan tudnánk 
alkalmazkodni a világháló adta lehetőségekhez, megtartva a könyvtár eredeti rendeltetésének 
eszmeiségét. 
Az írásom gerince a berlini Humboldt Egyetem könyvtára, melyet kiemelek a világ összes könyvtára 
közül és egyben azok képviselőjeként tekintek rá. Erre a szerepre azért tartom tökéletesen alkalmasnak 
az épületet, mivel Max Dudler letisztult ízlésvilágával, kellemes konzervativizmusával és racionális 
vonalvezetésével egy olyan helyet hozott létre, mely képviseli a múlt értékeit és a modern szemlélet 
ötvöződését. Ahogyan a könyvek szerkesztettségükkel varázsolnak az internetről elérhető 
adathalmazzal szemben valódi értéket, úgy a Grimm Centrum higgadt rendezettségével és a 
könyvekhez való viszonyulásával emelkedik ki a középületek sorából kulturális szimbólummá. 
 

 



 

Idegen forma, idegen anyag Sevilla történeti központjában 

Rácz Henriett 
Konzulens: Marosi Bálint DLA 

Tanulmányom fő vonalát Sevilla városképét az elmúlt tíz év során az egyik leginkább megváltoztató, 
már-már emblematikus épület, városi tér, a Metropol Parasol adja. Miért pont közterület-megújítás 
részét képező projektre esett a választásom? 2008-as első látogatásom óta folyamatosan figyelemmel 
követem az egykori piactér, buszvégállomás történetét, átalakulását. 
Vajon a hagyományos köztéri sémák átértékelésével, ezektől idegen formai és térbeli viszonyok 
kialakításával a tér megtalálta végső állapotát? Turista szempontból egy újabb attrakcióról 
beszélhetünk, míg a helybéliek igényeinek kielégítése az apró részletekben csorbát szenved. A városi 
polémiáknak azonban itt nincs vége. 
Két évvel ezelőtt kibontakozóban lévő, s azóta Torre Sevilla névre keresztelt felhőkarcoló még 
számomra is új elem, mely a korábbinál is megdöbbentőbb változásként ért a városban. Érdekes 
párhuzamban kezelni a két épület ambivalens, s mégis hasonlóan karakteres feltűnését Sevilla 
városképében. A Metropol Parasol történelmi városközponti helyzete, jelentős terjedelme és a Torre 
Sevilla 180 méteres magassága, pontszerű kiterjedése bár ellentmondanak egymásnak, de ikonikus 
megjelenésük, közterület-felértékelő szándékuk közös nevezőt teremtenek, így megalapozva egy lapon 
történő említésüket. 
Szándékuk nem kevesebb, mint Sevilla új szimbólumaivá válás. A koncepciók beteljesítik-e a hozzájuk 
fűzött reményeket, vagy idegen elemekként furakodnak a hagyományos városképi sziluettbe? Míg 
évszázadokon keresztül egy épületnek sem állt szándékában versenybe szállni a Giralda 
magasságával, addig napjainkban ez az íratlan szabály kezdi érvényét veszteni. 
 

 



 

Hely, udvar és tér / Vernakuláris építészet és modernizmus Észak-Afrikában 

Veres Laura – Tibai Friderika 
Konzulens: Vasáros Zsolt DLA 

Tanulmányunk témájául az észak-afrikai Maghreb régió, valamint a Nílus-völgy sajátos vernakuláris és 
modern építészetének átmeneti tereit választottuk: az udvarokat, kerteket, ezek fő szervező-szerkesztő 
elemeit, visszatérő motívumait és fő karakterelemeit. 
Az átmeneti terek nem csak kompozíciós szempontból lényeges elemei az arab világ, különösen Afrika 
és a Mediterráneum építészetének. Vizsgálatuk során számos értelmezési lehetőség merül fel az 
objektív esettanulmányoktól a hiedelemvilág szimbólumrendszerén át a környezeti összefüggésekig. 
Mi minden rejlik egy ilyen térben? A lehetőségek száma szinte végtelen: két világ találkozása? Átmenet 
profán és szakrális között? Szimbolika? A hitvilág rendszerének leképeződése? A tér rituális 
felépítésének szükségszerű része? Vagy elsődlegesen a klimatikus viszonyokra adott ősi válasz? 
A vizsgálatunk alapjául szolgáló helyszíneket széles spektrumú szempontrendszer szerint elemezzük, 
figyelembe véve vallási, filozófiai, mitológiai, ontológiai és objektív, a fizikai részletekre is kiterjedő 
kutatást. Az épített tér adta spirituális világ összevetése az ezt létrehozó alkotóelemek kompozíciójával, 
anyagával, forma- és színvilágával adja a teljes térélményt. 
Esettanulmányaink – kisszámú történeti példa mellett – elsősorban olyan modern és kortárs alkotások, 
melyek a helyi hiedelmeket, tradíciókat, és környezeti tényezőket nem csupán tiszteletben tartják, 
hanem ezek kortárs-korszerű felfogásával valóban újat tudnak hozni az építészetbe. Ezekben a 
terekben érezhető a hely eredetisége, misztikussága, egyedülálló hangulata, az építészeti eszköztár 
regionális, helyidentikus karaktere. Iparosodott, felgyorsult világunkban az ilyen tulajdonságokkal bíró 
helyszínek hatalmas értéket képviselnek. Felvetjük a kérdést, a modern és kortárs építészet miként 
használja a tradicionális elemeket, hogyan érvényesülnek a megismert tértípusok és térkonstrukciók a 
klasszikus modern és mai megoldásokban. Alapvető kérdés, hogy hogyan szolgálhatnak ezek 
mintaként a jövő építészete számára? Vagy a vernakuláris alapú kortárs megoldások csak izolált, 
jövőbe nem mutató esztétizáló kísérletek maradnak? 
 
Szakirodalmi referenciák 
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Képlet 

Koch Márió Péter – Karlovecz Ádám 
Konzulens: Karácsony Tamás DLA 

"Nem kell elhagynod a szobádat. Maradj ülve az asztalodnál és hallgatózz! Még hallgatóznod sem kell, 
csak várnod. Még várnod sem kell, csak megtanulni csendben maradni, nyugodtan/mozdulatlanul, 
magányban. A világ szabadon felkínálja magát a leleplezésre. Nincs választási lehetősége." 

Franz Kafka 
 
Tér, idő és funkció kapcsolata rendkívül bonyolult egyveleget alkot. Ha belépünk egy építészeti térbe 
azonnal érezzük annak atmoszféráját anélkül, hogy megtudnánk fogalmazni, magyarázni azt. Hatással 
van ránk, állandóan érezzük. Tér és tér jellege azonban erősen különbözik egymástól annak 
függvényében, hogy milyen funkciót lát el. 
Épületeinket több tíz, akár száz évekre is tervezhetjük, de eközben nagy valószínűséggel más igények 
is felmerülnek, sokszor ezek miatt újra kell gondolni az épületet. De vajon elviseli ezt a tér maga? Bele 
lehet nyúlni ezekbe? Mennyire változik meg ettől a tér által nyújtott atmoszféra vagy az építészeti 
üzenet? 
Az építészeti terek egészen más jelleget kapnak, ha növeljük, kicsinyítjük, megnyitjuk vagy bezárjuk 
őket, arányaikat megváltoztatjuk, fényt engedünk be rajtuk vagy éppen elzárjuk ettől, egyszóval ha 
alapvető építészeti eszközökkel változtatjuk meg őket. Így nagyon hasonló léptékű, más arányú 
tömegek egészen más funkciókat képesek ellátni, egészen más térélményt nyújtanak. 
Dolgozatunkban a tömegek és terek, terek és funkciók, funkciók és idő kapcsolatával, összefüggéseivel 
foglalkozunk. Megpróbálunk olyan megoldásokat találni, melyekkel adott csoportok igényeit minél 
inkább kielégíthetjük adott terek alapvető, egyszerű építészeti eszközökkel való változtatásaival. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Tartószerkezetek és alkalmazott geometria Szekció 

2016.11.17. 09:00-11:40 K. II. 55. 
Elnök: Károlyi György Dr., DSc, egyetemi tanár, BME Nukleáris Technika Intézet 
Tag: Sajtos István PhD, egyetemi docens, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék 
 
Titkár: Fehér Eszter, doktorandusz, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék 
 
 

 
Rövid acélszálak hatása a gerenda nyírási teherbírására 

Szerző: Botos Anna 
Konzulensek:  Pluzsik Anikó PhD, egyetemi adjunktus, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék, 
 Juhász Károly Péter, egyetemi tanársegéd, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék 
 

Acélszerkezetek homloklemezes kapcsolatainak egyszerűsített méretezése 
Szerző: Kristóf Imola 
Konzulens: Hegyi Dezső PhD, egyetemi docens, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék 

 
Szintetikus makroszálak kihúzódásának vizsgálata 

Szerző: Tóth Mária 
Konzulensek:  Pluzsik Anikó PhD, egyetemi adjunktus, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék, 
 Juhász Károly Péter, egyetemi tanársegéd, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék 
 

Vetítés hengerre és gömbre 
Szerzők: Lajtos Levente, Krajnyák Nándor Bence 
Konzulens: Pék Johanna PhD, egyetemi adjunktus, Építészeti Ábrázolás Tanszék 
 

Épületek merevítőrendszerének stabilitásvizsgálata az elcsavarodási tönkremenetel 
lehetőségének figyelembevételével 

Szerző: Tábi Dávid 
 Konzulens: Vető Dániel, tanársegéd, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék  
 
Egy érdekes kötélszerkezet – Fűrészcsarnok Pálházán 

Szerző: Sütő Anett 
Konzulens: Árva Péter, óraadó, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék 

 
Szintetikus szálak hosszúságának hatása a szálerősítésű betonokban 

Szerző: Kis Vivien 
Konzulens: Juhász Károly Péter, egyetemi tanársegéd, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék 
 

Repedezett sziklafelszín morfológiai elemzése 
Szerzők: Kerekes Adria Flóra, Peitl Péter 
Konzulensek: Domokos Gábor Dr., DSc, dr. habil egyetemi tanár, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék, 
 Sipos András Árpád PhD, egyetemi docens, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék 
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Rövid acélszálak hatása a gerenda nyírási teherbírására 

Botos Anna 
Konzulensek: Pluzsik Anikó PhD, Juhász Károly Péter 

Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő, egyre szélesebb felhasználási körben alkalmazható 
szálerősítésű beton különböző anyagú és formájú szálakkal készülhet. A leggyakrabban használt acél 
és a műanyag szálak mellett folyamatosan találkozhatunk újabb alternatívákkal. Egy lehetséges változat 
az autógumi gyártásakor keletkező rövid acél szál, melyet jelenleg semmilyen formában nem 
használnak fel, hulladékként kezelnek. Környezetvédelmi szempontból tekintve az eshetőséget, a 
„hulladékszál” felhasználásával csökkenthetjük az ökológiai lábnyomunkat, vagyis a levegőbe jutó szén-
dioxidot, továbbá kevesebb lehet a természetbe kerülő, újrahasznosításra nem alkalmas szemét 
mennyisége. 
Az elvégzett laborkísérletek során azt vizsgáltuk, hogy a véletlenszerűen elhelyezett, de egyenletesen 
elkevert szálak hogyan változtatják az ágyazó anyaguk, vagyis a beton mechanikai tulajdonságait. Azt 
teszteltük, hogy az említett rövid acél szál hatással van-e a betongerendák hajlítási teherbírására, 
duktilitására, valamint nyírási teherbírására. Vizsgáltuk, hogy vékony tartókban helyettesíthető-e 
szálakkal a kengyel nyírási igénybevétel esetén. 
Első körben erősítés nélküli beton és három különféle száladagolású, hosszanti vasalás nélküli 
próbagerendák három pontos (vagy felezőpontos) hajlításvizsgálatát végeztük, hogy megvizsgáljuk a 
szálak hatását, kiválasszuk a megfelelő adagolást. A hajlításvizsgálat azt mutatta, hogy az acélszálak 
nem növelik a betongerenda teherbírását, azonban jelentősen megnövekedett a gerendák duktilitása a 
száltartalom függvényében. Az eredményül kapott erő-elmozdulás görbékből visszaszámoltuk a 
szálerősítésű betonanyag húzószilárdságát, mely az irodalomban található elméleti összefüggések 
alapadata. Ezután újabb gerendákat készítettünk szálerősítéssel és anélkül is, hagyományos 
hosszirányú erősítést alkalmazva. A szálerősített daraboknál az előzetesen kiválasztott optimális 
szálmennyiséget alkalmaztuk. Szintén hárompontos hajlításvizsgálatnak vetettük alá ezeket a 
próbadarabokat, majd a szálerősített és a szálak nélküli gerendák vizsgálat során kapott erő-
elmozdulás görbéit összehasonlítottuk. Az alkalmazott hosszbetétek megnövelték a hajlítási teherbírást, 
így a gerendák nyírásra mentek tönkre. A gerendák törőterhe a nyírási teherbírásnak felel meg. 
Eredményül azt kaptuk, hogy az acélszálak 50%-kal növelik meg átlagosan a nyírási teherbírást. A 
kísérleti eredményeket összevetettük az irodalomban található nyírószilárdságra vonatkozó tapasztalati 
egyenletekkel, vizsgálva azok alkalmazhatóságát. 



 

Acélszerkezetek homloklemezes kapcsolatainak egyszerűsített méretezése 

Kristóf Imola 
Konzulens: Hegyi Dezső PhD 

A homloklemezes kapcsolatokat gyakran alkalmazzuk acél szerkezeti elemek egymáshoz rögzítésére. 
Az EC3 szabvány által javasolt helyettesítő T elemes vizsgálat ad megoldást ennek a kapcsolattípusnak 
a manuális ellenőrzésére. Ez az eljárás azonban nagyon összetett, sok időt és fokozott odafigyelést 
igényel.  Munkám során ennek egyszerűsítésére tettem javaslatot. 
Az EC3 által javasolt helyettesítő T-elemes három lehetséges tönkremeneteli módot vesz figyelembe: 
az övlemez folyását, a csavarok törését és a kettő kombinációját. [1] Ezek közül a lemez folyása illetve 
a lemez folyása és a csavarok együttes törése több tényező által befolyásolt, a számításokban nehezen 
modellezhető jelenség; azonban a csavarok törése könnyen kezelhető, gyakorlatias módszerekkel 
számítható. [2] [3] [4] 
Dolgozatomban különböző típusú szelvényekhez határoztam meg olyan geometriai elrendezéseket, 
amelyek felhasználásával a három tönkremeneteli mód közül mindig a csavarok törése a mértékadó. Az 
így kialakított kapcsolatokkal érhető el a leggazdaságosabb kialakítás, mivel a kötőelemek jellemzően 
drágábbak a szerkezeti acélnál, ezért érdemes ezek teherbírását maximálisan kihasználni. 
A javasolt egyszerűsített eljárás lényege, hogy az EC által előírt nagy mennyiségű, összetett, 
odafigyelést igénylő számítás helyett néhány paraméter segítségével felvehetjük a húzott csavarkép 
teherbírását. Utána a nyomott övre felírt nyomatéki egyenletből könnyen számítható a kapcsolat 
nyomatéki teherbírása.  A dolgozat magyarázatot ad a szerkesztési szabályokra és a csavarok optimális 
elrendezésére. Megvizsgáltam a geometriai tényezőknek a kapcsolat viselkedésére kifejtett hatását, 
majd gyakran alkalmazott gyártmányokhoz és egyedi szelvények esetén egyaránt használható 
geometriai elrendezéseket javasoltam, melyekkel a kapcsolat geometriájának felvétele jelentősen 
egyszerűsödik, ezzel az Eurocode által javasolt eljárás legbizonytalanabb lépéséhez nyújtva segítséget. 
Ezeket az elrendezéseket alkalmazva különböző csavarátmérők esetén meghatároztam a szükséges 
homloklemez vastagságokat, melyek alkalmazásával a csavarok tönkremenetele várható. A méretezési 
eljárás további lépései ezzel nagyban lerövidülnek, és átláthatóvá válnak, mivel elegendő a kapcsolatra 
ható nyomaték függvényében meghatározni a kívánt csavarátmérőt, majd a táblázat alapján az ahhoz 
tartozó homloklemez vastagságot alkalmazni. 
Figyelembe vettem a tervezői szabadság lehetőségét. Ezt az övön kívüli csavarsor, illetve a csavarok 
csavarsoron belüli helyzetének változtatásával érhetjük el. Az egyszerűsített eljárásban lehetővé tettem 
a méretezés végrehajtásával a kapcsolat képlékeny tönkremenetelének elérését is a csavarok rideg 
törése helyett. 
 
[1] Fernezelyi Sándor: Acélszerkezetek tervezése építészeknek 77-80 o. 
[2] Ádány S., Dulácska E., Dunai L., Fernezelyi S., Horváth L.: Acélszerkezetek II/10-20 o. 
[3] Eurocode 3: Design of steel structures 291-309 o. 
[4] Fernezelyi Sándor: Csavarozott kapcsolatok tervezése az Eurocode 3 alapján – Egyszerűsített módszerrel I-II, 
 Acélszerkezetek 2008/I-II. szám 



 

Szintetikus makroszálak kihúzódásának vizsgálata 

Tóth Mária 
Konzulensek: Pluzsik Anikó PhD, Juhász Károly Péter 

A szálerősítésű betonok használata napjainkban széles körben terjed. A különböző típusú szálak 
viselkedésének, betonra gyakorolt hatásának vizsgálata folyamatosan zajlik. A szintetikus szálerősítésű 
betonokat jellemzően a gerendák törésekor mért erő – repedésmegnyílás diagram jellemző értékeivel 
viszonyítják egymáshoz. Ezek az értékek azonban a nagy szórás miatt nehezen használhatóak, illetve 
csak nagyszámú kísérleti eredmény esetén adnak elegendően pontos összehasonlítási alapot. A 
kísérleti eredmények nagy szórását a szálak különböző elhelyezkedése okozza. 
Korábbi kutatásunkban (TDK 2015) úgy hasonlítottuk össze a különböző száltípusokkal erősített 
gerendákat, hogy a kísérleti és a mechanikai modell számításával felrajzolt görbék közelítésével 
meghatároztunk egy fiktív szálerőt. Az így meghatározott elméleti szálerő szórása jelentősen kisebb, 
mint az általánosan használt erő-elmozdulás értékeké, ezért jobban használható különböző típusú 
szálerősítések összehasonlításához. 
Jelen kutatásban azt vizsgáltuk, hogy az elméleti modellünkből levezetett fiktív szálerő mennyiben tér el 
a terhelt gerendák szálaiban ébredő valódi szálerőtől. A szálak a betonban jellemzően nem 
elszakadnak, hanem kihúzódnak. A szálerő tehát nem a gyártók által megadott szakítószilárdság, 
hanem ennél kisebb, a kihúzódáshoz tartozó erő lesz. A szálkihúzódási erő meghatározására a 
szakirodalomban található elméleti modelleket használtuk fel. Az irodalomban a lehorgonyzáshoz 
tartozó erőnek három szakaszát különböztetik meg: az első szakaszban a szálnak a betonmátrixon 
kívül eső szakasza nyúlik meg, második fázisban a mátrix és a szál közötti kémiai kötés szűnik meg, 
majd végül a szál a felület bordázottságának köszönhetően súrlódással kihúzódik a betonból. Az 
irodalomban többféle modell található, melyek az egyszerűsítések során a szálkihúzódás más-más 
fázisának hatását hanyagolják el. A korábbi kutatásunkban a fiktív szálerőt konstansnak feltételeztük. 
Célunk ezt a feltevést pontosítani, megtalálni azt a legegyszerűbb szálkihúzódási modellt, mely 
elegendő pontosságú és beilleszthető az elméleti modellünkbe. A számításhoz szükséges ismeretlen 
adatokat kísérletek segítségével határoztuk meg. Beton gerendákba különböző szögben és bemerülési 
mélységben szintetikus makroszálakat helyeztünk el, majd ezeket a beton szilárdulása után 
anyagvizsgáló gép segítségével húztuk ki, mérve a kihúzó erő- elmozdulás értékeket. 
A kísérlet eredménye megmutatja, hogy a szálak lehorgonyzódásának hossza, erővel bezárt szöge 
milyen mértékben befolyásolja az egyes szálakban fellépő tényleges szálerőt. Így vizsgálható az 
irodalomban található elméleti modellek alkalmazhatósága, és ezzel együtt az is, hogy ez az érték 
alkalmas-e a különböző szálerősítések összehasonlítására. 
 

 



 

Vetítés hengerre és gömbre 

Lajtos Levente – Krajnyák Nándor Bence 
Konzulens: Pék Johanna PhD 

Dolgozatunkban a tér hengerre, illetve gömbre való vetítésével foglalkozunk. A számítógépi grafikában 
és a szabadkézi rajzban léteznek hasonló leképezések, azonban az előbbi esetben inkább az analitikus 
leírás, az utóbbinál pedig a művészi szempontok játszanak fontos szerepet. Munkánkban a kézi és gépi 
szerkesztést, illetve a térgeometriai észrevételek bizonyításait helyezzük előtérbe. 
A hengerre való vetítés esetében - amelyet cilindrikus perspektívának hívunk - az egyenesek képeit 
osztályozzuk. Ezek képei a legtöbb esetben félellipszisek, azonban bizonyos speciális helyzetű egyenes 
képe a vetítés során egyenes (szakasz) marad. A gömbre történő vetítés (gnomonikus perspektíva) 
során egy általános helyzetű egyenes képe félellipszis. Egyik meglepő eredményünk az, hogy ebben a 
leképezési eljárásban is speciális helyzetű egyenesek képei egyenesek (szakaszok) maradnak. 
Fontos kérdés az, hogy a vetítések során általános (vagy éppen speciális) helyzetű körök képeiről mit 
állíthatunk. A klasszikus leképezési rendszerekben a körök képei másodrendű görbék. Az általunk 
létrehozott vetítésekben ez a tulajdonság nem áll fenn, ezért korrekciós eljárásként közelítő ellipsziseket 
használunk. 
A vetítéseket Monge-féle ábrázolási rendszerben mutatjuk be. Ez a beágyazás lehetővé teszi, hogy a 
cilindrikus és a gnomonikus perspektívában fellépő szerkesztési problémákat Monge-rendszerbeli 
feladatokként kezeljük. 
Munkánkban a szerkesztésekhez a GeoGebra dinamikus szerkesztőprogramot használjuk. Az elkészült 
ábrákat szabadkézi rajzokkal vetjük össze, esettanulmány formájában. A kívánt szemléletesség 
érdekében a számítógéppel készült szerkesztéseinket korrigáljuk. Itt a korábban már említett közelítő 
ellipsziseket alkalmazzuk. 
 

 



 

Épületek merevítőrendszerének stabilitásvizsgálata az elcsavarodási tönkremenetel 
lehetőségének figyelembevételével 

Tábi Dávid 
Konzulens: Vető Dániel 

A dolgozat épületek merevítőrendszerének stabilitását vizsgálja, függőleges terhelés esetén. A síkbeli 
kihajláshoz tartozó kritikus erő kiszámítása általában egyszerű feladat. A tervezői gyakorlatban, ha 
egyáltalán a merevítőrendszer stabilitásvizsgálatára sor kerül, gyakran csak a síkbeli kihajláshoz tartozó 
kritikus erő kiszámítása történik meg, az elcsavarodási tönkremenetel lehetőségének vizsgálata 
elmarad. Ennek oka az lehet, hogy az elcsavarodási tönkremenetelhez tartozó kritikus erő 
meghatározása általános esetben bonyolultabb számításokat igényel. Felmerül a kérdés, hogy mely 
esetekben hagyható el ténylegesen az elcsavarodási tönkremenetel vizsgálata, illetve mely esetekben 
válik mértékadóvá. 
A dolgozatban a merevítőrendszerek stabilitásvesztési lehetőségeinek [1] rövid ismertetését követően 
bemutatásra kerül egy egyszerű és szemléletes módszer, melyet Kollár Lajos publikált a 70-es években 
[2]. A módszert nemcsak az elcsavarodási kritikus teher, hanem a síkbeli kihajlási kritikus teher 
kiszámításához is használhatjuk. A módszer - bizonyos korlátozó feltételezések mellett - kiterjeszthető 
többszintes épületekre is. Az ezen alapuló, Excelben létrehozott egyszerű számítási modell 
segítségével az épületek merevítő rendszereinek akár viszonylag tágabb köre is vizsgálható. A 
dolgozatban egy néhány paraméterrel jellemezhető, konkrét épülettípus vizsgálata kerül részletes 
bemutatásra. 
A kutatás célja, hogy egy adott épülettípus esetén egyszerűen meghatározhassuk, hogy milyen 
geometriai arányok mellett válik az elcsavarodási tönkremenetel mértékadóvá a síkbeli kihajlással 
szemben. A dolgozatban bemutatott konkrét épülettípus esetére vonatkozóan meghatározhatók azok a 
befoglaló méretek, merevítőfal-helyzetek és szintszámok, amelyeknél az elcsavarodási tönkremenetel 
mértékadó. A számítások eredményeként természetesen előállnak a különböző stabilitásvesztési 
módokhoz tartozó kritikus erők értékei is, így akár közelítő méretezés is elvégezhető a segítségével. A 
számítási modell ezáltal a részletes tervezést megelőző előtervezési fázisban is segítséget nyújthat. 
 
[1] Zalka K.: Épületek komplex statikai vizsgálata. e-kiadás, 2015. 
[2] Kollár L.: Épületek merevítése elcsavarodó kihajlás ellen. Magyar Építőipar, 1977, pp. 150-154. 



 

Egy érdekes kötélszerkezet – Fűrészcsarnok Pálházán 

Sütő Anett 
Konzulens: Árva Péter 

Pálházán, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében áll egy elhagyott csarnok, melyről első ránézésre nem is 
gondolnánk, hogy egy különleges kötélszerkezetet rejt. Mellette hajdani épületek maradványa, furcsán 
hozzátoldott épületrész, és komoly gépészeti berendezések szétesett, rozsdásodó elemei láthatók. A 
csarnok képe, betört üvegeivel éles kontrasztban áll az őt körülvevő festői környezettel, a zempléni 
hegyek látképével és a Kemence patak völgyével. 
Az épület vasbeton- és kötélszerkezet kombinációja. Kötélszerkezetekből mindössze néhány épült 
hazánkban, e csarnok a legkorábbiak egyike. A szerkezetet megfigyelve befelé dőlő pillérek közé 
feszített kötélszerkezet látható. Elsőre érthetetlen, hogyan állhat meg így ez a 25 m × 17 m alapterületű 
filigrán szerkezet belső alátámasztás nélkül. Miért alakíthatták így a geometriát, hiszen erőtanilag 
előnytelennek tűnik? A szerkezetet elemezve azonban egy remekül konstruált, logikus egység tárul 
elénk. 
Munkám során ezt az épületet vizsgáltam: levéltári kutatást végeztem, hogy megismerjem létrejöttének 
körülményeit, átfogóan elemeztem a szerkezet erőtani viselkedését és elkészítettem a csarnok 3D-s 
modelljét. Célom a szerkezet megfejtése és az épület megismerése a tervein, korabeli szakirodalmon, 
és személyes konzultációkon keresztül. 
Ma is épülhetnének hasonló szerkezetű csarnokok. Kötelek rendelkezésre állnak, jobb tulajdonságokkal 
is bírnak, mint 1960-ban. Tervezésük bonyolult, de számítógépes programokkal könnyebb, mint egykor, 
ám e szerkezet mégis újabb példa nélküli maradt hazánkban. 
A csarnok jelenleg üresen áll és pusztul, valószínűleg bontásra van ítélve és pár éven belül eltűnhet. Az 
épület mai állapota tanulságos, mint a tönkremeneteli folyamat közbenső fázisa, szemléletessé teszi a 
szerkezet gyenge pontjait, leghamarabb károsodó elemeit, de érdemes lenne megállítani ezt a 
folyamatot és megőrizni az épületet, mert építészeti értéket képvisel. 
 

 



 

Szintetikus szálak hosszúságának hatása a szálerősítésű betonokban 

Kis Vivien 
Konzulens: Juhász Károly Péter 

A szálerősítésű betonszerkezetekben acél- vagy makro szintetikus szálakat használunk, amelyeket a 
statikai méretezés során is figyelembe lehet venni. A szintetikus makro szálak hatása leginkább a beton 
berepedése után jelentkezik: javítják a beton duktilitását, statikailag határozatlan szerkezeteknél nő a 
globális teherbírás. A gyártók nem minden esetben tudnak pontos adatokkal szolgálni alkalmazásukról, 
így releváns ezen irányú kutatások elvégzése. Kezdetben ipari padlókban alkalmaztak szintetikus 
szálerősítéseket, majd egyre több területen: alagútépítésben, villamospályáknál, előregyártott 
betonelemeknél. 
Kísérletünkben a szálak hosszúságának a hatását vizsgáljuk az elkeveredésre és a duktilitásra. A 
hosszú szálak nehezebben keverednek, mint a rövidek, gyakori ezeknél a „szál labdák” kialakulása, 
azaz egy csomóba sűrűsödnek össze, melyek hatással vannak a duktilitásra. Célunk olyan optimális 
szálhossz megtalálása, amely még könnyen elkeveredik a betonban, ugyanakkor duktilitása is magas. 
A kísérlet elvégzéséhez ugyanazon betonból készítettünk gerendákat, melyekhez ugyanolyan 
adagolással eltérő hosszúságú szálakat kevertünk. A szálak típusa azonos volt, így az egyetlen változó 
paraméter a szálak hosszúsága volt. A gerendákat hárompontos (felezőpontos) hajlítási teszttel 
vizsgáltuk. A gerendákat a végén kettétörtük, így látszódott a szálak elhelyezkedése, amelyből 
bebizonyosodott, hogy a zsaluzat hatással van a szálak pozíciójára: a szélek közelében és a sarkokon 
több szál van, mint a gerenda közepén. A zsaluzat hatását matematikai módszerrel is szemléltettük. 
Ezután a különböző hosszúságú szálak hatását vizsgáltuk a duktilitásra. A különböző hosszúságú 
szálakkal erősített betonok duktilitásait az erő-CMOD (CMOD: Crack Mouth Opening Displacement, 
gerenda bemetszésénél keletkező repedés megnyílása) diagram segítségével hasonlítottuk össze. Az 
eredményekből egy olyan szálhosszúság javasolható, amely minden szempontból optimálisnak 
mondható. 



 

Repedezett sziklafelszín morfológiai elemzése 

Kerekes  Adria Flóra – Peitl Péter 
Konzulensek: Domokos Gábor Dr., DSc., Sipos András Árpád PhD 

Dolgozatunk célja a budai Hármashatárhegy tetején (é. sz. 47° 33′, k. h. 18° 59′) található, felszíni 
dolomit szikla repedésképnek morfológiai vizsgálata. Bár a fragmentáció irodalma hatalmas és a 
kőzetek felszíni repedésképét is vizsgálták már kutatók, eddig nem volt olyan munka, ahol az így 
kialakuló kontúrok egyedi geometriai jellemzőjét elemezték volna. Ilyen típusú, az egyedi geometriai 
jellemzőket feltáró vizsgálatok azonban már évek óta folynak a Szilárdságtani Tanszéken és munkánk 
célja ezen eszköztár alkalmazása a felszíni repedéskép geometriájának leírására. 
Munkánk első fázisában a helyszínen készítettünk közel ortogonális fotókat a mintegy 4x4m befoglaló 
méretű szikla felszínről, majd ezen nagy felbontású képeket digitálisan illesztve kaptunk egy átfogó 
képet. Emellett két közeli helyszínről begyűjtöttünk mintegy 400 darab fragmenst melyekről okkal 
feltételezhető, hogy a fent jelezett repedezési folyamat termékei. 
A terepi munkát követően az összeállított átfogó képről digitális módszerrel leválasztottuk a repedések 
által kijelölt mintegy 3000 darab kontúrt és ezekből megrajzoltuk a repedés-képet. Ezután részben 
digitális, részben manuális eszközökkel a kontúrokat egyesével leválasztottuk.  A kontúrok adatait a 
Szilárdságtani Tanszéken konzulensünk és Dr. Sipos András által rendelkezésünkre bocsájtott program 
segítségével feldolgoztuk. A feldolgozás eredménye egy olyan adatállomány, melyben a kontúrok 
legfontosabb geofizikai alak-jellemzői megtalálhatóak. 
Ezen adatállomány alapján elvégeztünk néhány statisztikai elemzést melyek eredménye arra mutat, 
hogy a felszíni repedéskép geometriai tulajdonságai jelentősen eltér a mállási vagy robbantási 
folyamatokban keletkező fragmensek geometriájától. Felületi fragmentációs folyamatról lévén szó a 
fragmensek tömege helyett a felszínen mérhető területet szerepeltettük, és vizsgáltuk ezen terület 
valamint a kontúr elnyújtottsága közötti összefüggést. Az adatok alapján a két mennyiség között pozitív 
korreláció figyelhető meg amely ellentétes a mállási és robbantási folyamatokból keletkező térbeli 
fragmenseknél tapasztalt trednek. Elemeztük a fragmensek tömegeloszlását is mely szintén, a 
korábban vizsgáltaktól jelentősen eltérő lefutást mutat. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Urbanisztika 1. Szekció 

2016.11.17. 09:00-10:40 K. III. 90. 
Elnök:  Erő Zoltán, c. egyetemi docens, Urbanisztika Tanszék,  Magyar Urbanisztikai Társaság 
Tagok:  Orbán Annamária PhD, egyetemi docens, BME GTK Szociológia és Kommunikáció Tanszék 

Locsmándi Gábor PhD, ny. egyetemi docens, Urbanisztika Tanszék 
 
Titkár: Wettstein Domonkos, egyetemi tanársegéd, Urbanisztika Tanszék 
 
 
 
 
Szereplők és érdekek kapcsolatának vizsgálata Siófok városközpontjának 
rehabilitációja példáján 

Szerzők: Posta Ferenc, Marosi Péter 
 Konzulensek: Szabó Julianna PhD, egyetemi docens, Urbanisztika Tanszék 
  Varga Imre, mestertanár, Urbanisztika Tanszék 

 
Nyári szezonhoz köthető autósforgalom optimalizálásának vizsgálata a siófoki 
partszakaszon 

Szerzők: Hajdú Csongor, Fehér Orsolya 
 Konzulensek: Szabó Julianna PhD, egyetemi docens, Urbanisztika Tanszék 

  Varga Imre, mestertanár, Urbanisztika Tanszék  
 

Siófok vendéglátási egységeinek arculata és lehetőségei 
Szerzők: Szabó Kristóf, Nagy Fruzsina 
Konzulensek: Varga Imre, mestertanár, Urbanisztika Tanszék 
 Szabó Julianna PhD, egyetemi docens, Urbanisztika Tanszék 

 
Település léptékű energetikai modellek összehasonlító elemzése 

Szerzők: Magyari Ábel, Vizi Kata Veronika 
Konzulensek: Reith András PhD, építész, ABUD Mérnökiroda 
 Szabó Árpád DLA, egyetemi docens, Urbanisztika Tanszék 

 
Adatvezérelt városfejlesztés 

Szerző: Bardóczi Alexandra 
Konzulens: Kádár Bálint PhD, egyetemi adjunktus, Urbanisztika Tanszék 

 

9:00 
 
 
 
 
 

9:20 
 
 
 
 
 

9:40 
 
 
 
 

10:00 
 
 
 
 

10:20 
 



 

Szereplők és érdekek kapcsolatának vizsgálata Siófok városközpontjának rehabilitációja 
példáján 

Marosi Péter – Posta Ferenc 
Konzulensek: Szabó Julianna PhD, Varga Imre 

Magyarországon az elmúlt évtizedben számos lehetőség adódott a települések számára a központi 
területeik fejlesztésére, megújítására, kibővített funkciókkal való ellátására. Legtöbb esetben az Európai 
Unió által biztosított pályázati keretek és források is adottak voltak a városvezetés szükségszerű 
fejlesztési ambíciói mellé. Azonban mi történt ott, ahol nem állt rendelkezésre pályázati forrás és nem 
volt a fejlesztéseket összefogó előzetes fejlesztési koncepció? 
A siófoki városközpont is átesett egy ilyen átalakuláson, ám a legtöbb hasonló fejlesztéssel szemben, itt 
a magántőke-befektetés jóval nagyobb hangsúllyal volt jelen. 2002-ben a városi könyvtárra kiírt 
nyilvános tervpályázattal kezdődő városközpont rehabilitáció a Sió Pláza 2012-es megnyitásával ért 
véget. Az eltelt 10 év alatt a projektek résztvevői között több alkalommal is változás történt, melyek 
nyomai az eredményen is szembetűnnek. Ez idő alatt felépült az új Városi Könyvtár, a Sió Pláza, 
továbbá megújult és kilátóvá alakult a város jelképévé lett víztorony. Mindezeket keretbe foglalva a 
korábbi Szabadság tér a Fő térhez kapcsolódva rendezésre került és gyalogos övezetté alakult. Ilyen 
mértékű városközpont rehabilitáció, ahol a teret meghatározó több épület is szinte egy időben épült, ma 
Magyarországon nem mondható gyakorinak. Jellemzőbbek inkább a történeti belvárosi épületek és 
terek revitalizációi, ahol új épületek építése helyett a meglévő épített környezet megújítása történik. A 
dolgozatban részletesen áttekintjük mind a négy projektet, valamint kitekintésképpen az adott időszakra 
vonatkozó Európai Uniós funkcióbővítő város-rehabilitációs pályázatok általános feltételeit és jellemzőit. 
Ezen túl a Dunántúlon és a Balaton környékén megvalósult hasonló projektekkel való összehasonlítás 
alapján értékeljük a siófoki rehabilitációt. 
A Siófokon lezajlott, az országban szinte egyedülálló esettel foglalkozva, szeretnénk a kutatásunkban 
felvázolni, hogy milyen igények és érdekek mentén bonyolódott le a városközpont megújítása, milyen 
kompromisszumok születtek, és milyen mértékben kellett a szereplőknek egymáshoz alkalmazkodniuk. 
Kiemelten foglalkozunk a felek közötti kapcsolatrendszer modellezésével, hogy folyamatukban 
mutathassuk be a projektek részleteit. A tanulmányunkból levonható következtetések rávilágítanak mind 
a projektek jól átgondolt elemeire, mind a beruházások közben felmerülő problémák valós eredetére. 



 

Nyári szezonhoz köthető autósforgalom optimalizálásának vizsgálata a siófoki 
partszakaszon 

Hajdú Csongor – Fehér Orsolya 
Konzulensek: Szabó Julianna PhD, Varga Imre 

Parkoló kereső forgalomból adódó zsúfoltság megszüntetése a siófoki partszakaszon 
Siófok egyike a Balaton legforgalmasabb városainak. A város idegenforgalmi vonzereje a sokrétű 
szolgáltatásainak köszönhető. Úgy, mint a fizetős- és szabadstranddal is rendelkező, 17 km hosszú 
partszakasz, az ehhez kapcsolódó vendéglátó szolgáltatások, illetve hajózási lehetőségek, a felújított 
városközpont. Nyári szezonban a idegenforgalom nagy kihívások elé állítja a város vezetését. 
A város vonattal való megközelíthetősége megfelelő, de mégis a vendégek többsége autóval érkezik. 
Az egyik fő probléma ebből adódóan a főszezonban tapasztalható megnövekedett parkoló kereső illetve 
parkoló forgalom. Jellemzően a part menti utcákban figyelhető meg ennek intenzitása, melynek megléte 
visszavezethető a helyben jelen lévő szolgáltatási kínálat sűrűségére. 
Egy rendezett, új rendszeren alapuló parkolási rend szinte mindenkinek az érdeke lenne. Az 
önkormányzatnak fontos, hogy az állandósult káosz megszűnjön a nyár folyamán, ezzel is növelve az 
ide látogató vendégek és helyiek komfortérzetét. A strandot üzemeltető cég érdekelt, hogy a strandjai 
körül ne autók százai keringjenek parkolót keresve, rontva a Balaton parti élményt. Éttermek, üzletek is 
nyerhetnének a csökkentett autós forgalomnak köszönhetően, látva a Petőfi sétánynál is megjelenő 
pozitív példát - gyalogos forgalom előtérbe helyezése az autós forgalommal szemben. 
Felmerül a kérdés, vajon létrehozható-e egy emberközpontú, részben autómentes partszakasz? Milyen 
eszközök szükségesek a megvalósításhoz? Milyen hatásokkal járna a városra és az emberekre a 
különböző változások bevezetése?  Célunk a helyben végzett kutatások, adatbázisgyűjtés, a különböző 
érdekeltségek képviselőivel készített interjúk alapján, illetve a hasonló helyzetben lévő városok 
megoldásainak bemutatásán keresztül, a lehetséges opciók felvázolása Siófok városára. 



 

Siófok vendéglátási egységeinek arculata és lehetőségei 

Szabó Kristóf – Nagy Fruzsina 
Konzulensek: Szabó Julianna PhD, Varga Imre 

Siófok a Balaton parti városok pulzáló, szezonális igénybevételének egyik legnagyobb áldozata. Mivel a 
város Budapest után a legjelentősebb turisztikai központ, így kiterjedt szolgáltatási szférával rendelkezik 
[1]. A vízparthoz közeledve előtérbe kerülnek a városba látogatókat megcélzó kiszolgáló létesítmények. 
Ennek köszönhetően az épületállomány látképe, funkcionális megoszlása, a városon belül rendkívül 
látványosan változik. A helyiek számára ez a kétarcúság sok nehézséget okoz. 
Vajon a különböző üzleti stratégiák közül melyek azok, amelyeket a vásárlók értékelnek? Milyen 
eszközökkel lehet több vendéget becsalogatni? 
Megfigyeléseink során a város éttermeit térképeztük fel, ezek megoszlását, építészeti kialakítását, 
célközönségét és marketing eszközeit vizsgálva. Az éttermeket kérdőíves formában szondáztuk, 
valamint felméréses formában is kerestünk válaszokat a felhasználók igényeire. 
Kutatásunk során ezen adatokat nem csak katalogizáljuk és kategorizáljuk, hanem segítségükkel 
értékeljük a különböző üzleti modelleket. Rendszerezzük a különböző homlokzati típusokat elemeik 
alapján. Ezen tipológia segítségével keresünk válaszokat, milyen elemeket preferálnak az egyes 
fogyasztói rétegek illetve kimondhatók-e általánosan sikeres összetevők egy éttermi terasz vagy belső 
tér esetében. A homlokzatalkotás tudatossága, ezek elemei is változnak a településen belül elfoglalt 
hely alapján. Így foglalkoztunk továbbá azzal is, milyen komponensek kerülnek előtérbe a helyieket 
célzó éttermekben. 
Célunk, egy turisztikai szempontból igénybe vett város vetületében, átfogó képet adni a jelen lévő üzleti 
modellekről, ezek lehetőségeiről, és nehézségeiről, valamint módszertani kísérletet készíteni hasonló 
egységek vizsgálatához. 
 
 
[1] http://epiteszforum.hu/files/Siofok_bemutatasa.pdf 



 

Település léptékű energetikai modellek összehasonlító elemzése 

Magyari Ábel – Vizi Kata Veronika 
Konzulensek: Reith András PhD, Szabó Árpád DLA 

Az épületek üzemeltetése teszi ki a világ szén-dioxid kibocsátásának 40 %-át, és hasonló arányban 
részesül a szektor a globális energiaigényből is, így az ebben az ágazatban elért csökkentések jelentős 
pozitív hatást gyakorolnak az összkibocsátásra és az összes fogyasztásra. Ezért fontos új épületek 
tervezésekor vagy felújítások során egy energiahatékonyságot elősegítő eszköz használata már a korai 
koncepcionális fázisban is. 
Napjaink globális energetikai kihívásaira választ keresve fejlődik az épületek energetikai modellezésével 
foglalkozó tudományterület. Egyre hangsúlyosabb szerepet kapnak azonban azok a nagyobb léptékű 
modellek is, ahol a módszertan nem az épületet, mint külön álló egységet vizsgálja, hanem globális, 
országos, városi vagy városrész kiterjedésű területet elemez. Egy jól működő háromdimenziós 
városléptékű energetikai modell nagy segítséget jelent a döntéshozóknak a meglévő városszövetbe 
történő beavatkozás során (pl.: közmű fejlesztések, támogatási stratégiák kialakítása), illetve a 
tervezőknek szabályozási tervek kialakításánál vagy új épületek geometriájának és alapvető 
működésének meghatározásakor. Ezen energiamodellek kapcsán a szakirodalom alapvetően két 
megközelítést – "top-down" és "bottom-up" – különböztet meg. Mindkét szemléletnek a nagyléptékű 
modellek alapját képező adathalmazok becsatornázása a célja. A "top-down" módszer becsléssel, első 
sorban statisztikai adatokra támaszkodva, közelíti a teljes lakossági szektor energiafogyasztását, 
amihez makroökonómiai indikátorokat használ, míg a "bottom-up" megközelítés során az egyes 
épületek energia igényét és felhasználását terjesztjük ki hasonló alaptulajdonságú épületcsoportokra. 
Tanulmányunk célja a meglévő városléptékű energiamodellek módszertanairól szóló szakirodalom 
feldolgozásán keresztül a modellek és a hozzájuk használt szimulációs platformok összehasonlítása. 
Kutatásunk fő kérdése, hogy ezek a modellek milyen szinten állnak most (state of the art) és 
egymáshoz képest milyen előnyöket, hátrányokat mutatnak fel, valamint esetleges alkalmazásuk milyen 
előnyökkel, hátrányokkal járhat. Konklúzióként bemutatjuk azokat a területeket, amikkel bemeneti adat 
hiányában vagy a számítások bonyolultsága miatt nem foglalkoznak az egyes meglévő módszertanok. 
Ilyen módon feltárjuk a témában a jelenlegi technikai hiányosságokat és kijelöljük a téma 
továbbhaladásának lehetséges irányait. 



 

Adatvezérelt városfejlesztés 

Bardóczi Alexandra 
Konzulens: Kádár Bálint PhD 

Az emberek régóta bővítik ismereteiket megfigyelések alapján, ezekből újabb összefüggésekre, várható 
viselkedési mintákra jöttek rá. A sok adat a magas szintű statisztikai-elemző módszerek, vizualizációs 
technikák használatával egy hatékonyabb városi működés kialakítását teheti lehetővé. Ez egy újfajta 
eszközkészletet adhat a várostervezők kezébe, legyen szó akár közlekedés-menedzsmentfejlesztésről, 
döntéstámogatási rendszerekről, a városlakókkal folytatott párbeszéd hatékonyságának növeléséről 
vagy a természeti erőforrásaink fenntartható felhasználásáról. A nagy-mennyiségű adatok összessége 
segíthet mind a város használati kultúrájának megismerésében, mind egy jobb városfejlesztési döntés 
meghozatalában. 
Az adatgyűjtés azonban sokszor akadályokba is ütközhet, hiszen valós helyzetekben nem mindig áll 
rendelkezésünkre olyan mennyiségű és minőségű adat, amelyre szükségünk lenne, sőt adott esetben 
hiányozhat az információ. Ilyen esetekben a tervezés során az adatok használata során felmerülő 
problémákkal feltétlen számolnunk kell. 
Az elmúlt évben végzett kutatásom a közösségi közlekedés adatainak elemzésén át sok tanulsággal 
szolgált számomra és rengeteg kérdést vetett fel: Hogyan léphetnek városaink előre saját adataik vagy 
külső adatforrások okos felhasználásával? Képesek vagyunk ezekre az adatokra támaszkodni? Milyen 
lehetőségeket adhat számunkra az adat vezérelt városfejlesztés? Milyen adatgyűjtési és 
adatfeldolgozási módszereket alkalmazhatunk? Hogyan vonhatjuk be a városközösséget az 
adatgyűjtésbe és az okos városfejlesztésbe? Hogyan kezelhetjük az adatok használatával felmerülő 
problémákat a tervezés során? 
A különböző adat alapú városfejlesztéseket összehasonlítva talán válaszokat kaphatunk. 
 
Mohsen Mustafavi (szerk.)(2012) Ecological urbanism, Five ecological challenges for the contemporary city, Larsmüller 
Publisher 2010, p444-454 
Bőgel György: A BIG DATA ökoszisztémája, Bp, Typotex, 
 

 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Urbanisztika 2. Szekció 

2016.11.17. 09:00-11:00 K. II. 93. 
Elnök:  Meggyesi Tamás Dr., DSc, prof. emeritus, Urbanisztika Tanszék 
Tagok:  Beleznay Éva, építész, urbanista, ABUD 
 Kocsis János Balázs PhD, egyetemi docens, BME GTK Szociológia és Kommunikáció Tanszék 
 
Titkár: Kádár Bálint PhD, egyetemi adjunktus, Urbanisztika Tanszék 
 
 
 
Személyes vagy egyszemélyes? 

Szerzők: Müller Anna, Torda Viktória 
Konzulensek: Fonyódi Mariann PhD, egyetemi docens, Urbanisztika Tanszék 
 Hory Gergely, doktorandusz, Urbanisztika Tanszék 
 

TIRANA – változások és hatásaik / a város alakulása a kommunizmus bukásától 
napjainkig 

Szerző: Bene Bence 
Konzulens: Benkő Melinda PhD, egyetemi docens, Urbanisztika Tanszék  
 

Budapest pro_tézis 
Szerzők: Szigetvári Balázs Károly, Kovács Ádám 
Konzulens: Fonyódi Mariann PhD, egyetemi docens, Urbanisztika Tanszék 

 
Zalai határmenti kistelepülések fejlődéstörténetének elemzése 

Szerző: Farkas Tünde 
Konzulens: Kissfazekas Kornélia PhD, egyetemi adjunktus, Urbanisztika Tanszék  
 

Modernista jegyek Siófok 1960-as és 1970-es évekbeli építészetében 
Szerzők: Belá Dániel, Dinnyés Adrienn 

 Konzulensek: Szabó Julianna PhD, egyetemi docens, Urbanisztika Tanszék 
  Varga Imre, mestertanár, Urbanisztika Tanszék  
 
Holdbázis, mint lakóház 

Szerző: Szilágyi Ádám 
Konzulens: Perényi Tamás DLA, egyetemi docens, Lakóépülettervezési Tanszék 
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Személyes vagy egyszemélyes? 

Müller Anna – Torda Viktória 
Konzulensek: Fonyódi Mariann PhD, Hory Gergely 

A 2016-os Tudományos Diákköri Konferenciára egy Városépítészet, tervezéselmélet témájú munkával 
készülünk. Célunk kísérletek és vizsgálatok végzésével az emberek köztérhasználatának megismerése, 
dokumentálása. 
Hogyan hozhatunk létre olyan teret, amelynek a használat fontos, a tervezés során folyamatosan 
figyelembe vett eleme, és ennek köszönhetően a különböző felhasználók számára a tér más-más 
személyre szabott élményt tud nyújtani? 
Egyre több urbanisztikai kutatás és tanulmány feszegeti a kérdéskört, mely szerint a városok 
népességének növekedésével az emberek egyre több időt töltenek egyedül, egyre magányosabbak. 
Ennek a folyamatnak a furcsa kettőssége sok izgalmas szituációt és veszélyt rejt magában, ezért 
szeretnénk megfigyelni azt, hogy az egyedül tartózkodó, magányos személyek hogyan érezhetik 
magukat komfortosan a nyüzsgő város közterein. 
Vizsgálataink kezdetén a probléma egy apró szegletével foglalkoztunk, a városi egyszemélyes terekkel. 
Ekkor merült fel bennünk az a kérdés, hogy a gyakori szinonima jellegű szóhasználat ellenére az 
egyszemélyes és a privát terek fogalmai közel sem azonosak. 
A projekt során esettanulmányokat végzünk, melyeknek segítségével egy rendszer felállítása a célunk. 
Ebben a rendszerben különböző tértípusokat határozunk meg, melyeknek meghatározó jellemzőjük az, 
hogy a felhasználóik szemszögéből milyen a használatuk és a jelentésük. 
A dolgozatunkban ezeknek a tereknek a vizsgálatával foglalkozunk, olyan szemszögből, hogy a bennük 
tartózkodó személyeknek mekkora távolságokra, terekre van szükségük komfortérzetük megtartásához. 
Elsődleges célunk e vizsgálat egyértelmű és grafikus feldolgozása, a jövőbeni tervezési gyakorlat 
segítése érdekében. 



 

TIRANA – változások és hatásaik / 
a város alakulása a kommunizmus bukásától napjainkig 

Bene Bence 
Konzulens: Benkő Melinda PhD 

A történelem során Albánia volt Európa legismeretlenebb, legelszigeteltebb állama. Ám az országot az 
1991-es rendszerváltás, a kommunista rezsim bukása és a kapitalizmus, illetve a globalizáció új 
fejlődési pályára állította. 
A szabad piacgazdaságba kerülve mérhetetlen nagy hátránnyal és kaotikus viszonyokkal kellett az 
országnak megküzdenie, hogy fel tudja venni a versenyt a Nyugattal. Az új szituáció gyors változásokat 
generált az élet összes területén: gazdaságilag, kulturálisan, infrastrukturálisan, társadalmilag ... stb. 
TDK dolgozatom középpontjába Tiranát, Albánia fővárosát helyezem. A kutatás célja egyrészt a fizikai 
környezet változásainak áttekintő bemutatása, másrészt az elmúlt évek hatásainak vizsgálata a jól 
képzett, már egy, a nemzetközi városfejlesztési folyamatokba bekapcsolódó városban élő helyi fiatalok 
véleménye alapján. Hipotézisem, hogy a külvilág számára látványos változások, Tirana megjelenése a 
nemzetközi turisztikai, befektetési mezőnyben a helyiek számára előnyös mindaddig, amíg meg tudják 
tartani lokális értékeiket. 
Tirana megismerésének és megértésének alapja négy helyszínbejárásom 2015-2016 folyamán, melyek 
során tudatosan felfedezve a várost rajzokat (26 db), fotókat (közel 1000), illetve hat interjút készítettem 
angolul. Emellett feldolgoztam a rendelkezésre álló nemzetközi városépítészeti, turisztikai 
szakirodalmat, s ezek együttes felhasználásával alkottam meg elsősorban saját képeimmel illusztrált 
írásomat. A TDK dolgozat témafelvetést és módszertant leíró részeit hat tematikus fejezet (Tirana 
Albániában, Várostörténet, Negyedek, Utak, Terek, Házak) követi, melyek közé ékelődnek az interjúk. 
 
Felhasznált szakirodalom 
 
Benkő, M. & Fonyódi, M (2009). Glocal city. Budapest: Terc. 
Bouvier, N. (1963). L'usage du monde. Paris: La Découverte. 2014. 
Tashi, P. & Tola, A. & Vokshi, A. & Miri, A. (2014). Transformation of space between dwellings in the city of Tirana from 1920 
to early 1960s. forrás: konferenca.unishk.edu.al/icrae2014/cd/pdf doc/345.pdf 
Vokshi, A. & Nepravishta, F. (2013). Florestano di Fausto. forrás: https://www.researchgate.net/publication/2 
64119907_florestano_di_fausto_the_genesis_of_new_architectural_forms_i n_albania 

 



 

Budapest pro_tézis 

Szigetvári Balázs Károly – Kovács Ádám 
Konzulens: Fonyódi Mariann PhD 

A dolgozat témája a városi terek és azok használóinak, gazdáinak és ezek viszonyának vizsgálata. 
A közterületeket használók rendkívül különbözőek. Éppen ezért számos alkalommal idéznek elő a 
térstruktúrában változást a mindennapi és idényszerű, az eredetit felülíró használatminták. Az elemzés 
során budapesti példák által feltárjuk a publikus területek típusait, ezek kialakulásának körülményeit 
továbbá esetlegesen szándékolt térhasználatuk mibenlétét. 
Tanulmányozzuk a közterület típusoknak a használóit, kik ők, milyenek, mivel foglalkoznak, mire és 
hogyan használják azokat. Megkeressük a térhasználat módjának és időtartamának az összefüggéseit. 
Megvizsgáljuk a közterület gazdáit. Kielemezzük, hogy milyen viszonyban állhatnak annak létrejöttével, 
milyen részt vállalnak az üzemeltetésében, milyen kapcsolatban állnak a használóival, valamint milyen 
jelleget határoz meg a gazda minősége. 
Vizsgáljuk dolgozatunkban, hogy típusonként milyen változások jellemzőek a közterületekre, milyen 
faktorai vannak ezeknek, mi és hogyan befolyásolja azokat. Fontos kutatnunk azt is, hogy a változás 
milyen virtuális és fizikai beépítésekkel jár, mi válhat, és hogyan válik protézissé. A köztérhasználati 
sémákban és azok alakításában jártas szereplőkkel készített interjúk során elemezzük a téralakítási és 
kiegészítési módszerek lehetséges típusait. Megnézzük, hogyan lehet kihasználatlan területeket-, 
területrészeket funkcióval ellátni és bevonni a város életébe. 
Apróbb mintavételek segítségével közelebbről vizsgálunk bizonyos területeket, így kis léptékben 
megértve a közterek általánosan előforduló működési problémáit. A minták elemzése során levonható 
következtetésekkel ellenőrizzük a nagy egészre való kiterjeszthetőségüket. Kiválasztunk egy konkrét 
közteret illetve köztér típust és az ott felállítható diagnózis problémáinak megoldásait kutatjuk, így 
kielemezve a feltárható probléma struktúrák visszahatását az építészeti tértervezés fázisaira. 
 



 

Zalai határmenti kistelepülések fejlődéstörténetének elemzése 

Farkas Tünde 
Konzulens: Kissfazekas Kornélia PhD 

A Magyarország délnyugati részén található Zala megye nem csak közigazgatásilag, hanem földrajzilag 
és kulturálisan is egy jól elkülöníthető egység. Legnagyobb területét a Zalai-dombság foglalja el, 
melynek kincsei az egész országból vonzzák ide a látogatókat. A dombhátakon egymást váltják az 
erdők és a művelésbe vont földek, apró patakok szelik át a vidéket. A történelem során számtalan falu 
és kisebb település létesült a dombok között, melyek ma már a táj szerves részét képezik és 
meghatározzák a vidék hangulatát. 
A Lenti járásba tartozó terület érdekességét a határ közelsége, az alacsony dombok és a Kerka- és 
Lendva- patakok közti sík, mocsarasabb természeti környezet adja. Az általam kiválasztott települések 
egyaránt a magyar-szlovén határ közelében fekszenek, Lenti, Rédics vagy Csesztreg közigazgatásához 
tartoznak. 
Dolgozatomban főként történeti térképek és levéltári, helytörténeti kutatási anyagok alapján veszem 
sorra ezeknek a falvaknak a téri, szerkezeti fejlődést, kapcsolataikat, mintázataikat és 
településmorfológiai jellegzetességeiket, valamint a népességük alakulását, a környéken betöltött 
szerepüket régebben és napjainkban. 
Milyen településszerkezet jellemzi ezeket a falvakat, miért és hogyan, milyen történelmi események 
vagy táji adottságok nyomán alakultak ki? Milyen földrajzi vagy gazdasági hatásra változtak? Hogyan 
hatott a települések fejlődésére a határok átrajzolása és mi történik ma, amikor ezeket a határokat már 
sokkal könnyebb átlépni? Mennyi maradt meg a korábbi építészeti hagyományokból a térségben, és 
legfőképp, mi az, ami még ma is különlegessé és élővé teszi ezt a vidéket? Ezekre a kérdésekre 
keresem a válaszokat. 
 
 
Szakirodalom 
 
Meggyesi Tamás: Városépítészeti Alaktan; Budapest, TERC, 2005 
Istvánfi Gyula: Az építészet története – Őskor – Népi építészet; Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997 
Kovács Tünde: Kerka-völgy kincsei; Lenti, Mészi Fotó Könyvkiadó, 2007 
Cseri Miklós: Nyugat-dunántúl népi építészete; Szentendre-Szombathely, Dr. Cseri Miklós, Dr. Thúróczy Csaba, 1995 
Nagy Kálmán: Zala megye településeinek atlasza; Gyula, HISZI-Map, 2004 
Récsei Balázs: Zala; Budapest, Száz Magyar Falu Könyvesháza Kht., 2002 
http://mapire.eu/hu/ 



 

Modernista jegyek Siófok 1960-as és 1970-es évekbeli építészetében 

Belá Dániel – Dinnyés Adrienn 
Konzulensek: Szabó Julianna PhD, Varga Imre 

Dolgozatunk témája a Siófokon 1960-as és 1970-es években épült modernista jegyeket hordozó 
építészeti örökség felkutatása, értékelése és katalogizálása. Ezen jelenleg még meglátatlan érték 
Siófokon összpontosítottan mutatkozik meg, kiváló lehetőséget nyújtva a vizsgálódásra. A folyamatos 
átépítések és bontások miatt pusztulófélben lévő épületállomány megőrzése jelenleg még megoldatlan. 
Nyugat-Európában számos törekvést látunk az épített örökség megőrzésére és a jelenlegi városképbe 
történő integrálására. Ezzel szemben Magyarországon, Siófokon ezen épületek területfejlesztési 
szempontból parlagon hevernek, nyilvántartásuk hiányos, az ehhez kapcsolódó dokumentáció 
kutatására korlátozott lehetőségek állnak rendelkezésre. 
Ezen épületek érték- és állagmegóvásának kezdeti, szükségszerű lépése a jelenlegi épületállomány 
felderítése, katalogizálása és a hasznosítási lehetőségek kidolgozása. Az ismertetés mellett jelen 
dolgozat kísérletet tesz egy értékvédelmi kataszter alapjainak kidolgozására. Önállóan felállított 
kategóriák segítenek az épületek rendszerezésében, amely iránypontja lehet a későbbi hasznosításnak. 
Kutatásunk alapjait a helyszíni bejárás során gyűjtött információk, a hatóságok, helyi építészek, lakosok 
ismeretanyaga és a könyvtári, levéltári források alkotják. 
A létrehozott katalógus segítséget nyújthat a Siófoki Önkormányzat által készítendő településfejlesztési 
koncepció kialakításához. Emellett a kutatás végeredménye a lehetséges turisztikai hasznosítást is 
felveti. 
 
 
[1] M. Hejhál Éva: Delta étterem, Siófok, Műszaki Tervezés, 9. évfolyam, 11. szám, 41-43. o., 1969. 
[2] Tóth Béla: Nyaraló, Siófok, Magyar építőipar, 19. évfolyam, 1. szám, 62. o., 1970. 
[3] Callmeyer Ferenc, Rojkó Ervin: Hétvégi házak, nyaralók, Műszaki Könyvkiadó, 1972. 
[4] Kanyar József: Siófok – Várostörténeti tanulmányok, Felelős kiadó: dr. Gáti István, Siófok város tanácselnöke, 1989. 
 
 
 



 

Holdbázis, mint lakóház 

Szilágyi Ádám 
Konzulens: Perényi Tamás DLA 

Az emberiség fantáziáját mindig is mozgatta az ismeretlen meghódítása. A világűr ma már korántsem 
oly idegen nekünk, mint a XV.-XVI. századi bátor hajósok számára egy óceánokon átívelő expedíció. 
1969 óta többször is leszálltunk kísérőnkön, jelenleg is állandó űrállomás kering a Föld körül, és a gps 
technika ott lapul mindannyiunk zsebében. A következő nagy lépés a technikai fejlődés rögös útján egy 
állandó bázis létesítése egy földön kívüli égitesten, praktikusan a Holdon. 
Milyen körülmények fogadják az embert? Mi kell a holdi komforthoz, hogyan lesz otthonérzetünk, 
valamint kielégítő mikroklíma egy sivár, életidegen helyen? Hogyan kell házat építeni, sőt otthont 
teremteni a Holdon? 
A feladat korunkban kiemelt figyelmet igényel. A probléma mindenképpen építészeti jellegű, s egy ilyen 
feladaton való gondolkodás a „hétköznapi” építészeti helyzetek megoldására való törekvéskor is kreatív 
inspirációval szolgálhat. Gondoljunk csak egy sarkvidéki expedíció vagy egy sivatagi bázis 
létesítményeire. Bár kevésbé mostoha körülmények között kell elviselhető lakóhelyet biztosítani a 
kutatók számára, a feladat mégis hasonló. A holdbázisról való gondolkodás fontosságát növeli, hogy a 
nemzetközi színvonalú angol Foster + Partners építésziroda a közelmúltban több tanulmányt is publikált 
ebben a témában. 
E tanulmány tanulsága továbbá a speciális követelmények és emberi igények feltérképezése, azokra 
építészeti válasz kidolgozása mind műszaki, mind pszichológiai szempontból. Az emberi szükségletek 
tüzetes megismerése, a technológiai optimalizáció Földünk építészetében is hasznos lehet. A 
problémák komplex módon történő megközelítése, és a lehető legjobb megoldásra való törekvés a 
szakmai fejlődésünk meghatározó része. 
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