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EXPLORATÍV - EXPLORE!
Elnök:  Herczeg Tamás DLA, építész 
Tagok: Dévényi Márton, építész, MARP
 Árva József DLA, BME Exploratív Építészeti Tanszék, egyetemi adjunktus
 Vass Lóránt PhD, régész, PPKE BTK, Régészeti Intézet, egyetemi adjunktus
Titkár: Barta Fruzsina, BME Expolratív Építészeti Tanszék, doktorandusz
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Alexandria - Újjászülető múlt
szerző: Pasker Ingrid
konzulens: Vasáros Zsolt DLA, Exploratív Építészeti Tanszék, egyetemi 
tanár 

Az ókori Alexandriát Nagy Sándor alapította i.e. 332-ben, és Egyiptom 
fővárosa, valamint a hellén civilizáció kulturális és intellektuális köz-
pontja volt a Ptolemaios-dinasztia idején i.e. 30-ig, amikor Egyiptom 
a Római Birodalom befolyása alá került. 
A Museion (szó szerint: a Múzsák szentélye) az alexandriai palota-
együttes része volt a híres könyvtárral együtt, amely több százezer 
művet őrzött. A Museion azonban több volt, mint szentély; a hellén 
világ legnagyobb tudósait és filozófusait hívták meg, hogy itt folytas-
sák tevékenységüket, oktatást nyújtsanak az uralkodó legidősebb 
gyermekének, és szűk körű előadásokat tartsanak. Az ókor olyan 
kiemelkedő személyei dolgoztak itt, mint Arkhimédész és Euklidész, 
és a homéroszi művek fennmaradása is ide köthető. 
Akárcsak a Museion, Alexandria is felbecsülhetetlenül nagy hatással 
volt a későbbi nyugati és közel-keleti kultúrákra. Az építészeti forma-
kincs elemei tovább élnek a római, a bizánci és a barokk építészet-
ben is, azonban a város építészetét csak töredékeiben ismerjük. Az 
ókori Alexandria méterekkel a mai város és a kikötő vize alatt várja, 
hogy újra napvilágra kerüljön. 
A tervezés során egy letűnt és kevéssé ismert kor építészetének 
kortárs formában történő megelevenítésére szeretnék kísérletet 
tenni. Újjászülethet-e a Museion funkciója? Milyen eszközökkel lehet 
történelemhamisítás nélkül a múlt építészeti formáit megteremteni? 
Miként lehet megidézni azt, amit csak áttételesen és fragmentumai-
ban ismerünk? 
Irodalom: 
Judith McKenzie: The Architecture of Alexandria and Egypt, 300 B.C. 
to A.D. 700. Yale University Press, 2007. 

Theodore Vrettos: Alexandria City of the Western Mind. The Free 
Press, 2001. 
George Hinge (szerk.), Jens A. Krasilnikoff (szerk.): Alexandria A 
Cultural and Religious Melting Pot. Aarhus University Press, 2009. 
Inspirációk: 
New Acropolis Museum, Bernard Tschumi Architects, Athén, 2009. 
Under, Snøhetta, Lindesnes, 2019. 
Archeology of the Future, Tsuyoshi Tane, Tokió, 2018. 
Képek forrásai: 
https://www.designboom.com/architecture/tsuyoshi-tane-tokyo-ex-
hibitions-archaeology-future-12-09-2018/?fbclid=IwAR24BMvlpVjqP-
ZAJ_WaVfGY1dRiujOKhg39x0itH7-VcGpwS9bBAz8bK2nM 
https://snohetta.com/project/428-under-europes-first-underwa-
ter-restaurant 
https://www.archdaily.com/61898/new-acropolis-museum-ber-
nard-tschumi-architects 
https://www.smithsonianmag.com/science-nature/raising-alexand-
ria-151005550/ 
https://www.setdecorators.org/?name=agora&art=television_decor_
features&SHOW=SetDecor_Film_Agora
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Budapest Második Világháborús 
erődítményrendszerének maradványa
szerző: Bilák László
konzulens: Sági Gergely, Exploratív Építészeti Tanszék, doktorandusz 

Vöröstó településszerkezete egyedülálló, meghatározó eleme a bru-
derhaus, amely az utcafrontra merőleges, hosszirányban egymáshoz 
épített két lakóház. Az egyik ház bejárata jobb, míg a másiké a bal 
oldalra esik, így a két épület teljes hosszában rendelkezhet egy paj-
tával záródó udvarral. A telekstruktúrából adódóan a falu egyutcás, a 
házak utcai homlokzata többnyire egységes, oromfalas. 
Vöröstó lassan az elnéptelenedés felé tart, állandó lakóit sorra 
szezonális lakók, turisták váltják fel. Az újonnan beköltöző és régi 
lakói közt aligha alakul ki kapcsolat, a katolikus vallás gyakorlásának 
fokozatos eltűnése, a közösségteremtő, -formáló programok és 
terek hiánya miatt az itt élők elidegenednek egymástól. Az egykoron 
gazdag sváb kultúrának nem maradnak őrzői. Noha az épületek 
homlokzatait javarészt ápolják, a hozzájuk tartozó pajták állapota - 
funkciójukat sorra elvesztve – romlik és romlik. 
Van-e olyan megoldás, amely drasztikus beavatkozás nélkül, a 
helyiek és a beköltözők igényeit egyaránt szolgálja, illetve a telek-
struktúra karakterét tiszteletben tartja? 
Lehetséges-e az egykori sváb kultúra felélénkítése, továbbadása a 
régi, új és időszakos lakók között? 
Hogyan kovácsolhatjuk össze a közösséget, nem kizárólag építészeti 
eszközök alkalmazásával? 
Milyen alternatív megoldások merülhetnek fel a konkrét építés 
helyett a megismerés útján? 
Hogyan lehetne adaptálni a mai kor igényeinek megfelelően a pajták 
funkcióját, a telek kialakítást? 

A felmerülő kérdések megválaszolása sarkall minket egy Vöröstó 
atlasz, egy értékleltár- ötlettár megalkotására, mely a meglévő 
értékeket igyekszik felkarolni és a település hanyatló állapotára 
lehetséges megoldásokat inspirációs forrásként összegyűjteni. A 
kisfüzet mellett célunk még olyan objektumok elkészítése, amelyek 
kézzelfoghatóan prezentálják az analizáláson alapuló módszertan 
eredményét.
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Dörgicsei rétegek. Az alsódörgicsei 
templomrom újraértelmezése
szerző: Bodó Sára Borbála, Farkas Anna Virág
konzulens: Daragó László DLA, Építészettörténeti és Műemléki 
Tanszék, egyetemi docens, Dr. Kovács Máté Gergő, Építészettörténeti 
és Műemléki Tanszék, tudományos munkatárs

A dolgozatunk témája az alsódörgicsei középkori templomrom kuta-
tása, illetve egy javaslattétel ennek kortárs felhasználására. 
Ez a feltáró kutatással egybekötött tervezés, egyfajta módszertani 
vizsgálat is, így egy folyamaton keresztül mutathatunk be egy terve-
zéselméleti példát. 
A kutatásunknak két fő aspektusa van: az első egy történeti kutatás, 
amely feltárja a Balaton-felvidék középkori templom romjainak 
összefüggéseit a szakirodalomban, és elhelyezi ebben a rendszerben 
az alsódörgicsei templomot, annak sajátosságaival, összefüggésben 
Dörgicse településtörténetével. A második maga az épület helyszíni 
alakhű felmérése, és ez alapján egy felmérési terv készítése a romok 
jelenlegi állapotáról. 
A kutatásból szerzett adatok alapján javaslatot teszünk ennek a 
középkori szakrális térnek egy kortárs, eredeti funkciójától eltérő 
felhasználási lehetőségére. Célunk volt, egy olyan funkciót találni, 
amely egyszerre szolgálja ki a helyi lakosok, és az ide látogatók 
igényeit is, a hely történetiségének és jelenlegi hasznosításának elvá-
rásait, ezzel egy új értelmezési réteget adva az értékes területnek. Ez 
az értelmezés, illetve újraértelmezés volt a kulcsszó a koncepciónk 
megalkotása során, amely mentén haladva a tervezési folyamat fő 
kérdéseire válaszokat kaphatunk. 
Források: 
Koppány Tibor: A Balaton-Felvidék románkori templomai 

Éri István – Gerőné Krámer Márta – Szentléleky Tihamér: A dörgicsei 
középkori templomromok 
Békefi Remig: A Balaton környékének egyházai és várai a középkor-
ban
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neocortex - globális szürkeállomány
szerző: Szabados Pál Donát, Bauer Máté
konzulens: Sági Gergely, Exploratív Építészeti Tanszék, doktorandusz 

A hódító Nagy Sándor katonai sikerei, elnyomják a kultúra és a tudo-
mány fejlődéséért hozott intézkedéseit. Az uralkodó a Nílus-deltában 
is alapított egy várost, amelyet ma Alexandriaként ismerünk. 
A város kereskedelmi csomópontként működött, amellett, hogy 
hadi stratégiai szempontból is kulcsfontosságú volt. Nem élte meg 
a város elkészültét az uralkodó, de neki köszönhető, hogy az ókori 
tudományok fellegvárává és a kor egyik legnagyobb városává válha-
tott a város. 
A leégett alexandriai könyvtár széles körben ismert, ellenben a 
tudományok szellemi központjával, a Museionnal. Az épületegyüttes 
hallatán manapság egy múzeumra asszociálunk, azonban kétezer 
évvel ezelőtt a Museion szó ennél többet jelentett. A világ minden 
részéről érkező tudósok a várostól szállást és ellátást kaptak szel-
lemi munkájuk elismeréséül. 
A tudósok lakóhelyén kívül a Museionban rengeteg funkció kapott 
helyet. A korabeli feljegyzések szerint a különböző tudományos 
tevékenységeket befogadó épületek mellett botanikus kert, állatkert, 
obszervatórium és a pihenés tereiként szolgáló medencékkel tarkí-
tott ligetek, átriumok is helyet kaptak. 
A ma egy ilyen tudományos műhely léte már szinte elképzelhetetlen, 
mi azonban kísérletet teszünk ennek a funkciócsoportnak a modern 
korba való integrálására. Megismerve a Museion néhai működését 
és építészetét arra a következtetésre juthatunk, hogy ez a koncepció 
nemcsak kétezer éve, hanem még ma is jövőbe mutató és utópiszti-
kus. Ennek a megfigyelésnek a hatására dolgozatunk célja, hogy ezt 
az ideát modern, kortárs építészeti eszközökkel revitalizáljuk. 

A tudásközpont vonzóerejét egy centrális elrendezésű campusszal 
szeretnénk hangsúlyozni. Épületcsoportokba rendezzük a funkció-
kat, amelyek közti kapcsolat logikus és organikus. A campus épületei 
között áramló terekben a gondolkodás nyugalmát segítő közösségi 
tereket hozunk létre. 
A campusunk városszövetben való helyét úgy határoztuk meg, hogy 
könnyen kialakítható legyen a sugaras szerkezet, illetve, hogy közel 
legyen a meglévő alexandriai könyvtárhoz. A könyvtár közvetlen kör-
nyezetében lévő két egymást metsző sugárút által határolt három-
szög alakú terület lesz a campus, a fő tudományos laboratóriumok 
és kutatóintézetek otthona. A háromszöget koncentrikus körök 
osztják részekre, amelyek mentén a campus épületei elhelyezked-
nek. A narancssárgával jelölt területen kívül is folytatódnak a körök, 
így összekötve a tudásközpontot a város többi részével. A koncent-
rikus körök mentén a fő campuson kívül civilek által is látogatható 
funkciók érhetők el, például állatkert, botanikus kert, orvosi rendelők 
és múzeumok. A városban betöltött funkcióján kívül a campus az 
egész világ szellemi központja lenne több ezer kutató tudóssal és 
több tízezres személyzettel. Tervünkkel szeretnénk létrehozni egy 
úgynevezett globális szürkeállományt - a NEOCORTEX-et - amelyben 
összpontosul a világ tudása. 
Források: 
www.szepmuveszeti.hu 
www.c3.hu 
www.britishmuseum.org
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reMuseion-Alexandria - A 2000 éves álom
szerző: Daragó László, Zsitvai Kata
konzulens: Vasáros Zsolt DLA, Exploratív Építészeti Tanszék, egyetemi 
tanár 

Alexandria hagyományai a hellenizmus születése óta a kulturális 
szinkretizmus gyümölcsei és ennek a szellemi talajából nőtt ki a kor 
építészete is. Nagy Sándort, a város alapítóját, nagy csodálattal töl-
tötték el az idegen kultúrák és hódításaival terjeszteni szándékozta 
a hellén kultúrát, de emellett a sokféle népek tudását és szokásait 
szerette volna egybekovácsolni. 
Az Alexandriában létrehozott Museiont a Ptholemaidák azzal a szán-
dékkal építették, hogy legyen egy központosított tégely, melyben a 
kultúrák összeolvadhatnak és legjobb tulajdonságaik megosztásával 
építhetik egymást. Az Alexandriai Könyvtárat mindenki ismeri, azon-
ban senki sem tudja, hogyan is nézett ki, viszont lehet sejteni, hogy a 
későbbi görög, majd római könyvtárak erre a mintára támaszkodtak, 
de az egyiptomi építészetnek is kellett hatnia rá. 
A kérdés az, hogy a XXI. században létre lehet-e hozni egy ehhez 
hasonló ötvözetet, mely kiegészül a keresztény-kopt és az észak-af-
rikai muszlim építészet legjavával? A tervezésünk célja egy modern 
Muszeion létrehozása, mely megtartja a múlt értékeit és emlékeit, 
emellett a mai kor építészeti módszereivel él. Az ilyen létesítményben 
- a tudás és kultúra olvasztó tégelyében - egyszerre bemutatható a 
régmúlt műveltsége, az újkor innovációi és az ezeket átölelő korok 
tudományai. 
Irodalom: 
• Alexandria. A Cultural and Religious Melting Pot. (Aarhus Studies in 
Mediterranean Antiquity 9) by G. Hinge; J.A. Krasilnikoff 
• The Library of Alexandria: Centre of Learning in the Ancient World 
by Roy MacLeod 

• Alexandria: City of the Western Mind Hardcover – November 27, 
2001 by Theodore Vrettos
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Stratum
szerző: Ferenczi Natália, Popadinec Mária Amália
konzulens: Sági Gergely, Exploratív Építészeti Tanszék, doktorandusz 

Történelem, vagy jövőbeni lehetőség? Visszatekintés, vagy csu-
pán az adottságok kihasználása? Emlékezés vagy funkcionalitás? 
Hogyan lehetséges mindezek összhangja? (Szükséges-e egyál-
talán?)
Tervünkben ezen kérdésekre próbálunk választ találni a Budapestet 
körülvevő, második világháborús erődit́és elemeinek újrahasznosi-́
tásán keresztül.
A Budapest ostromakor emelt védelmi rendszer jelentősége nap-
jainkra teljességgel megváltozott. A hegyvidéket behálózó lövészá-
rok- és bunkerrendszerek, lőállások, légvédelmi erődők és rejtett 
fegyverraktárak egykor a város védőinek utolsó reményét jelentették, 
mára már azonban csak a budai hegyek túraútvonalainak jellegzetes 
pontjait adják.
Célunk egy olyan rendszer elemeinek létrehozása, mely kapcsolatot 
teremt az identitásváltáson átesett helysziń pontjai között, vala-
mint ezzel egyidejűleg szolgálja a mai, spontán kialakult, turisztikai 
“funkciót” is. A tervünk hangsúlyosan ehhez az új, mai réteghez 
kapcsolódik és a korábbi múltat nem elfedve, de határozottan attól 
minden tekintetben távolságot tartva a jelenlegi “használatnak” kiván 
építészeti hátteret alkotni. Mivel a helyszińt mára már szinte teljesen 
a természet uralja, fontos az olyan eszközök választása, melyek 
ezzel együttműködve adnak értéket a helyhez.
Nem elhanyagolható egy ilyen történelmi jelentőséggel biŕó hely 
mögöttes tartalma sem, azonban mivel tervünk szempontjából nem 
ez az elsődleges, hanem a szituáció egyfajta újrahasznosit́ása, iǵy 
ezeknek a csupán jelzésértékű megjelenit́ésére törekszünk.Tervünk 
kortárs eszközökkel formálja a múlt meghatározó maradványait, 

láthatóvá téve ezzel a terület sajátos rétegeit. Fontos a meglévő és a 
hozzáadott tartalom közötti összhang és egyensúly, amely nem az 
emlékezésre fektet hangsúlyt, de mégis helyet ad neki.
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KÉPZŐMŰVÉSZETI SZEKCIÓ
Elnök:  Prof. Csanádi Judit DLA, építész, díszlettervező, egyetemi tanár, Magyar Képzőművészeti Egyetem 
Tagok: Répás Ferenc DLA, BME Rajzi és Formaismereti Tanszék, egyetemi docens
 Nemes Gábor PhD, BME Rajzi és Formaismereti Tanszék, egyetemi docens
Titkár: Portschy Szabolcs, BME Rajzi és Formaismereti Tanszék, mérnök-tanár
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„két szál deszka és egy szenvedély”
szerző: Kovács Réka
konzulens: Sebestény Ferenc DLA, Rajzi és Formaismereti Tanszék, 
egyetemi adjunktus 

Képzeljük el, hogy a lakásunkban, házunkban állunk! Járjuk végig az 
utat, ami a mindennapi használati tárgyainkhoz elvezet! A tér, a lakás 
tere meghatározza a mozgásunk útját. 
Most képzeljük el a lakásunkat falak nélkül. Képzeljük el, hogy az 
üres térben csupán az asztalok, székek vannak. Menjünk el így is 
a tárgyainkhoz. Ebben az esetben egy teljesen másik útvonalat 
használnánk, hiszen nem kötnek a téri elemek. Azonban a mozgás, 
amit leírtunk, kialakított egy olyan organikusan fejlődő teret, amely a 
mozdulataink útjából emelkedett. Az egyik pillanatban alakítottuk, a 
másikban megéltük. 
Most hazaért a párunk, testvérünk, jelenlétével szintén beszáll az 
alkotás folyamatába. A két szereplő között megfoghatatlan, leírha-
tatlan energiák, feszültségek születnek, attól függően, hogy milyen 
kapcsolat van közöttük. Ezektől a kapcsolatoktól változunk, formáló-
dunk azokká, akik vagyunk. 
Mindig is jelentős figyelmet fordítottam ezekre a kapcsolódásokra és 
döntésekre, amik egy-egy emberhez elvezetnek, ahogyan össze-
kapcsolódnak emberi életek. Ezeknek az emberi találkozásoknak a 
természetét, jellegét, összefüggéseit vizsgálom dolgozatomban. 
Mint az építészeti munkában, itt is az a cél, hogy a generált élmény 
minél pontosabb legyen. Ezt itt is egy közös absztrakción alapuló 
kommunikáció kiépítésével szeretném elérni. Ez a kommunikációs 
csatorna a mozgás, a tánc, a bennünk rejlő legősibb kifejezési forma, 
ami maga a vizsgálódás témája és eszköze is lesz. 
Le szeretném leplezni azokat a láthatatlan erőket, amelyek az 
emberben megmozdulnak, amikor megismernek valakit, amikor 
megtudnak róla valamit. Hiszen a hétköznapi életünkben kínosan 

kezet fogunk, kedvesen bemutatkozunk vagy bárgyún vigyorgunk... 
Egyik sem fejezi ki igazán a kapcsolatot, ami létrejön az emberek 
között. Ezt az energiát szeretném felszabadítani, és egy, az érzelmek 
uralta üres térben leképezni. Nem az eseményt, hanem a tartalmát 
szeretném láttatni, amely a szavak mögött van. 
Ebben a mindenségből kiszakított üres térben minden szabály újra 
értelmezhető. A saját szabályrendszerem szerint szeretném bemu-
tatni ezeket a találkozásokat, absztrakt módon, a tánc és téralkotás 
révén. Megmutatni, hogy egymásnak kezdetben ismeretlen emberek, 
hogyan kezdik el energiával feltölteni a közös, üres terüket. A pozitív 
és negatív energiák, az ebből fakadó feszültségek olyan bonyolult, 
elvont rendszert alkotnak, amelyet egyszerűsített formákkal, egy 
pillanatba feszített alkotással lehet értelmezni, a változást magát kell 
megfogni.
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Akció - reakció
szerző: Bobkó Lilla Réka
konzulens: Pintér András Ferenc DLA, Rajzi és Formaismereti Tanszék, 
egyetemi tanársegéd 

A célom egy olyan alkotás létrehozása, ami intenzív érzelmi reakciót 
vált ki, elgondolkodtat, más felfogásra ösztönöz. 
Sokszor szeretnénk kitörni a keretekből, megszabadulni a minket 
megkötő, néha megfojtó rendszerektől. Szabadon értelmezni, 
szabadon alkotni. A munkám motivációja, hogy ezt a felszabadulást, 
az érzelmek kötetlen kivetülését jelenítsem meg egy alkotásban, 
és magában az alkotás folyamatában. Mindez elrugaszkodik a 
megszokottól, a minket korlátok közé kényszerítő dolgoktól, úgy 
mint az egyenes, a vonal, illetve az építészetben jelen lévő mértani 
formák összessége. Amint lecsupaszítjuk őket, és visszamegyünk a 
kezdetekhez, ahol „csak” az érzések és az intuíció működik, tapasz-
talhatjuk, hogy a korlátok megszűnnek. 
Kutatásom egy reakció a két évvel ezelőtti, “Ellentétek összhangja” 
című TDK munkámra, annak ellenpontozása, az abban jelen lévő 
szabályrendszerek átértelmezése, a konkrétumok elhagyása. Ahogy 
előző munkámban is, itt is hangsúlyt fektetek a különböző, nem 
megszokott nézőpontok alkalmazására. Most magán az alkotáson 
keresztül láthatjuk annak születését, folyamatát, amelyet a festővá-
szonként funkcionáló átlátszó fólia tesz lehetővé úgy, hogy annak 
egyik oldalán a befogadó másik oldalán pedig az alkotó áll. A rész-
letek, a bennük rejlő lenyomatok, az erősebb indulatosabb húzások, 
gesztusok és a finom, leheletnyi elkenések is egyaránt megjelennek 
a felületen. A festék tulajdonságára reagáló mozdulatokkal én is a 
kép részévé válok fizikálisan, és érzelmi síkon is. A kompozíció részét 
képezem, mivel a mozgásom milyensége és a festék matériák visel-
kedése együttesen befolyásolják a foltok változását. 

A munkám lényegében teljesen érzelem vezérelt, független, kötet-
len, szabad, egyszeri és megismételhetetlen, ugyanakkor mindez 
valamelyest a tudat által is vezérelt, egyfajta irányított reakció az 
individuumra.
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Architectural miniature, a training in 
architectural representation by inspiring 
from Persian miniature.
szerző: Gerami Mohammad
konzulens: Dr. Nemes Gábor, Rajzi és Formaismereti Tanszék, 
egyetemi docens 

Az építészet történetében az ábrázolás fogalma összefüggésben volt 
egy tér térrel, idővel és egy korszak testfelfogásával. bár a tér és az 
építészet meghatározása megváltozott, úgy tűnik, hogy az építészeti 
ábrázolás ragaszkodik a központi perspektívához és az ortográfiai 
rajzhoz, mint a reneszánsz kor észrevehető öröksége. bár ezek a 
technikák meghozták a mérhetőség ajándékát, nem elegendőek a 
test és a tér dinamikus együttélésének ábrázolásához; Az a jellegze-
tesség, amely megtalálható a korábbi ábrázolási technikákban és a 
klasszikus festményekben. a fordított perspektíva lehetősége, ame-
lyet széles körben használtak a klasszikus miniatűr művészetekben, 
rendkívüli ábrázolási módnak tekinthető. Ha ezt a technikát inspirálja 
az építészeti ábrázolásban, interaktívabb és többrétegű értelmezés 
érhető el. következésképpen a nézőknek fel kell nyitniuk minden 
réteget, és meg kell érteniük a kép különböző jelentéseit. 
A következő tanulmányban először is megpróbálunk rövid tanul-
mányt készíteni a klasszikus perzsa miniatűr építészeti ábrázolásáról 
és a fordított perspektíva lehetőségeiről a közönség űrbe merítésé-
ben. Ezt követően a tanulmányi rész tekintetében ez a projekt illuszt-
rálni igyekszik, hogy elérje az építészeti/városi bemutatót; illusztráció 
Kasán történelmi övezetéből.
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Élő tömeg
szerző: Iván Zoltán Bertalan
konzulens: Pintér András Ferenc DLA, Rajzi és Formaismereti Tanszék, 
egyetemi tanársegéd 

Hova tart az emberi civilizáció? Milyen hatással vagyunk az élet-
terünkre? Fenntartható-e a jelenlegi hozzáállásunk a természet 
átformálásához? 
Épületeinkkel alig vesszük figyelembe az élő környezetet, többnyire 
annak kárára terjeszkedünk. A földünket benépesítő csodálatos 
lények ritkán lesznek részesei vagy haszonélvezői az általunk létreho-
zott új struktúráknak. 
Véleményem szerint, a természetes és a mesterséges közegek 
kohéziója és megfelelő arányú alkalmazása lényeges kérdés, aminek 
komoly hangsúlyt kell kapnia a jövő építészeti megoldásaiban. 
Kutatásom célja a természet és az épített környezet összefüggése-
inek vizsgálata, a fenntarthatóság és a szimbiózisok keresése két 
jelképes matéria, az öntött kő, és a mohatelepek használatával. 
Alkotásommal inspirálni szeretném a jelen és a jövő építészeit az 
élő természet szélesebb körben való adaptálására, valamint az élő 
és az épített struktúrák dinamikus egyensúlyának megtalálására, a 
képzőművészet eszközeinek segítségével.
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FOLT-TÖMEG
szerző: Csontos Hanna
konzulens: Pintér András Ferenc DLA, Rajzi és Formaismereti Tanszék, 
egyetemi tanársegéd 

A festékkel átitatott papír megszárad, a festék rászárad a felületre, 
a víz elpárolog, és csak néhány, de annál hangsúlyosabb jelet hagy 
maga után, melyből egykori jelenlétére asszociálhatunk.
Az akvarell egy vizes bázisú, lazúros, foltszerűen építkező festészeti 
technika. Jellemzően könnyed hatást kelt az enyhén, vagy éppen 
a markánsan áttetsző rétegekkel, amik a felületen megjelennek. 
Kutatásomban az akvarellfestészetet mint technológiát egy más, 
a hagyományos értelmezéstől eltérő szemszögből közelítem meg. 
Nem szimplán síkbeli foltok összességeként tekintek rá, hanem egy 
háromdimenziós installációként, amely térszervező attribútummal 
is rendelkezik. Azáltal, hogy a síkból a térbe emelem ezt a festészeti 
technikát, lehetőségem nyílik a mozgás, illetve a körbejárhatóság 
nyújtotta lehetőségek által több nézőpontból, több téri kivetülésből 
érzékelni az alkotást. Ez a tudatos alkotói igény lehetőséget ad a 
matéria légies megjelenítésére, és megteremti a több nézőpontból 
történő befogadás lehetőségét, ezzel is kiemelve munkámban a 
tér jelentőségét. Azáltal, hogy a festékrétegekkel teli felületeket 
egymástól elválasztom a térben, és azáltal, hogy kihasználom a 
papír áttetszőségét, véleményem szerint minden nézőpontból más 
élményt, más értelmezési lehetőséget nyújtok az appercipiálhatóság 
szempontjából, ezzel is arra késztetve a befogadót, hogy körbejárja 
az installációt.



3736

Lebegő formák - New European Bauhaus 
projekt
szerző: Czirkó Viktória
konzulens: Sebestény Ferenc DLA, Rajzi és Formaismereti Tanszék, 
egyetemi adjunktus 

A Bauhaus 100 éves évfordulójának apropóján hívták életre a New 
European Bauhaus nemzetközi projektet. A Bauhaus szellemisége 
máig kiemelkedő hatást gyakorol a kor társadalmi problémáinak, igé-
nyeinek felismerése és ezek megoldása terén. A kézművesség és az 
ipari gyártás lehetőségeinek összehangolásával, az összművészeti 
gondolkodás fontosságának hangsúlyozásával, a társadalmi, szociá-
lis érzékenység felvállalásával, mindenki számára elérhető korszerű, 
azaz komfortos és minőségi életterek kialakításának igényével lép 
fel, humanista értékrendet képvisel. Odafigyel a fenntarthatóságra, 
a környezet és az ember viszonyára, és az ember-ember kapcsola-
tára is. Célul tűzi ki a különböző társadalmi rétegek közötti intenzív 
interakció létrejöttét és hálózatszerű működését. 
Az egyik legnagyobb probléma a jelenlegi korban, hogy az embe-
rek nem megélik az életüket, hanem csak túlélni próbálnak. Nem 
képesek felfedezni a mindennapok apró szépségeit, illetve nem 
együtt élünk, hanem egymás mellett. Nem is akarjuk megismerni 
a hozzánk közel lévőket. Korunk másik jellemzője pedig a pazarló 
életmód. Ezért is fontos, hogy igyekezzünk fenntartható megoldáso-
kat alkalmazni. 
Munkámban ezt a kapcsolatot vizsgálom meg és dolgozom fel. 
A Duna segítségével összekötöm a környező országok kultúráit, 
melyet egy pop up piac segítségével érek el, amely a vízen úszik és 
úgy települ ki a különböző vízpari városokban, településeken. Az alap 
geometriai méretrendem és felhasznált szerkezetem a konténerek 
tartóváza. Ezek egymáshoz képest elfoglalt viszonya szabadon 
variálható, akár egymásra is építhető. Erre különböző térkialakítású 

borításokat tervezek, melyek formái egy téglatest egyszerű geomet-
riai transzformációi során jönnek létre. Az időjárásnak kitett lemezek 
újrahasznosított anyagból készülnének, mint például PET palackok-
ból vagy ezek kupakjaiból, a belső kialakítás, bútorok, felületek helyi 
természetes anyagok újrahasznosítása révén jönnek létre, ezeket 
minden résztvevő ország szabadon dolgozná ki. Ilyen anyag lehetne 
például az uszadékfa, növényi rost, zúzalék, vagy kagylóhéj. Célom, 
hogy megismerjük a környező népeket, régiók lakóinak életét, ősi 
tevékenységeit és kultúráját. Dolgozatomban a pavilonok formáját, 
mint térgeometriai alkotásokat tervezem, installációkká, ill. funkci-
onális terekké szervezem. Javaslatot teszek, hogy Magyarország 
milyen anyagból is alakíthatná ki a piackapszula belső terét.
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Lélegzetvételnyi emlék
szerző: Szakonyi Luca Zsófia
konzulens: Portschy Szabolcs, Rajzi és Formaismereti Tanszék, 
mérnöktanár 

Gyere, fogd meg a kezem és vegyél egy mély levegőt! Tartsd bent, 
ameddig csak bírod! 
Készülj fel, háromra ugrunk! 
Egy. 
Kettő. 
Három. 
Megérkeztünk. 
Most már megnyugodhatsz. Ne aggódj, ne kalimpálj, lazulj el. Fordulj 
hanyatt és nyisd ki a szemed. 
Érezd, ahogy felnyílik a szemhéjad, beárad a víz, hártyaként ölelve át 
szemgolyód! Picit kellemetlen, tudom, de hidd el, nem fogod meg-
bánni. Ha ezt a szemüveget hordod, olyan élményben lesz részed, 
mint amilyenben még soha. 
Olykor-olykor szórakoztató a világot egy másik nézőpontból szem-
lélni. Néha jólesik felvenni a groteszk szemüvegét és jót nevetni 
azon, hogy lehajolva és lábunk között átpillantva milyen mulatsá-
gossá válik a mi komoly világunk. Az emberek a plafonról lógnak, az 
ég zölddé válik, a fű pedig kékké. A távolban egy vonat robog tova 
füstcsóváján csúszkálva. 
Így hát - amíg még bírod levegővel - szemléld te is így a világot! Nézd 
például, ahogy a vízfelület megvicceli a fáradságos munkával meg-
épített házainkat, ahogy egyenes és szigorúan párhuzamos falaikat 
bálba hívja és ők boldogan táncolnak vele sötétedésig! Vagy vess 
egy pillantást erre a kislányra itt, aki észrevette a körülöttünk úszkáló 
halakat és most mosolyogva próbálja őket követni nagy szemeivel! 

Arcvonásai homályosak, nem egészen lehet kivenni őket, de fehér 
fogai hullámozva vigyorognak ránk és fagylaltja tekergőző mozgás-
sal próbál megszökni ragacsos ujjai közül. 
Egy a szomorú, hogy előbb-utóbb elfogy a levegőnk és kénytelenek 
vagyunk visszajönni a felszínre. Ha kedvünk tartja, visszalátogat-
hatunk, de attól még sosem fogunk odatartozni. Mi mindig csak 
vendégek maradunk. Az ajtóban ott áll a Természet. Ő dönti el, hogy 
beenged-e minket önmagába, hogy egy lélegzetvételnyi látogatást 
tegyünk benne. Ha nincs hozzánk kedve, jégpáncélt növeszt vagy 
megmászhatatlan hullámkerítést emel és teljesen kizár minket titkos 
világából. 
Én már jártam ebben a világban. Emlékét azóta is őrzöm. Ez az 
emlék idővel egyre csak halványul, egészen álomszerűvé válik. Akár-
csak a fenti világ fénye, zsibongása egy mozdulatlan test számára, 
mely a víz alatt egyre mélyebbre süllyed. 
Az installációt, mint mentőövet segítségül hívva nyúlok az emlék 
után és abban reménykedem, hogy mások is lesznek olyan bátrak, 
hogy egy elegáns mozdulattal fejest ugranak a Vízbe.
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KÖZÉP – ERŐS VÁR / ÉPÍTÉSZET ÉS 
EMLÉKEZET STÚDIÓ
Elnök:  Krizsán András DLA, Ybl Miklós-díjas építész, Magyar Építőművészek Szövetségének elnöke 
Tagok: Kalmár László, Ybl Miklós-díjas építész, Zsuffa és Kalmár Építész Műterem
 Bődi Imre, építész, Studio Fragment
 Biri Balázs, építész, Hetedik Műterem Kft.
Titkár: Ostoróczky Nóra, BME Középülettervezési Tanszék, doktorandusz
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Axis mundi-”A világ középpontja”
szerző: Bors Luca, Szaszák Lili
konzulens: Berecz Tamás DLA, építész, 2SL Stúdió
 
A tervezési helyszín Józsefváros határán, a Vajda Péter és a Bláthy 
Ottó utca sarkán fekszik. A környék már a 20. század elejétől kezdve 
a munkásosztály és különböző etnikumok által lakott térség. Itt épült 
a ma is látható MÁVAG kolónia és a Tisztviselőtelep, melyek szoro-
san határolják az egykori Vajda Péter utcai evangélikus templom, 
majd Traubisoda-raktárrá alakított épület telkét. A sokszínűséget 
gyarapítja a közeli Kínai piac, a Vajda Péter Ének-zenei Általános és 
Sportiskola és a Katica tagóvoda. 
Józsefvárosban a magyar lakosság mellett számottevő arányban 
élnek különböző nemzetiségek és etnikumok, kisebbségek. Az 
iskolázatlanság és a szegénység általánosan jellemző a környékre, a 
különböző helyi csoportok egymástól elkülönült közösségeket alkot-
nak. Helyi lakosok közül sokan szociális és anyagi nehézségekkel 
küzdenek, nagy számban vannak közülük itt letelepedett bevándorlók 
is. 
Fentebb felsorolt, a nyolcadik kerületet régóta sújtó problémákra 
adna választ tervünk, értelmet adva az evangélikus hitközösség által 
elhagyott, omladozó templomtoronynak. A torony 2010 óta áll egy-
magában, korábban társult hozzá egy templomhajóként funkcionáló 
épület. Már a hatvanas évek óta nincs elegendő hívő a felekezet 
működéséhez. Ebből adódóan célunk nem egy szakrális tér, hanem 
egy profán, világi funkció létrehozása, amely elemeiben magában 
hordozza a hittel és vallási közösségekkel járó közösségteremtő 
aspektusokat. A mindennapi ember szintjén szeretnénk megoldást 
nyújtani egész városrészeket, közösségeket érintő problémákra, egy 
olyan építészeti térrel, amely összeköttetést jelenthet a jelenleg egy-
más mellett, de mégis elkülönülten élő népcsoportoknak. A tervünk 
különböző szervezeteken keresztül (pl.: Közösségi Részvételi Iroda, 

Női tekintetek Józsefvárosban) nyújtana szociális segítséget a helyi 
lakosoknak, emellett pedig teret biztosítana változatos kulturális 
eseményeknek. 
Mircea Eliade-A SZENT ÉS A PROFÁN c. munkája inspirált minket 
a koncepció kialakításában. Axis mundi, „a világ középpontja, világ 
tengelye”: egy archetípus, amely vallástól és környezettől függetle-
nül mindenhol megállja a helyét. Egy tengely, amely biztos pontot 
jelent, amely köré a világ szerveződik, és ami felé fordul. A torny 
már a tengely. Egy korábban létrehozott tengely, mely megszűnt 
közösséggel bírni, de a jelentését tovább hordozza. Így lehet új 
közössége Egy hely, mely biztonságot, lehetőségeket, segítséget 
és odafigyelést jelenthet azok számára, akik ide ellátogatnak. Egy 
közeget szeretnénk létrehozni, ahol kortól, nemtől és hovatartozástól 
függetlenül tudnak az emberek együtt lenni. Egy kiinduló pontot, 
amit ténylegesen a magukénak érezhetnek, és ahol megkaphatják 
azt a segítséget, amire ténylegesen szükségük van, ahova mindig 
visszatérhetünk. 
Források: Mircea Eliade-A SZENT ÉS A PROFÁN, Hankiss Elemér-AZ 
EMBERI KALAND 
Linkek (tablón lévő fotókhoz is): https://www.facebook.com/reszve-
teliiroda 
https://afoldgomb.hu/magazin/a-foldgomb-2014-januar-februar/
budapest-favelaja-jozsefvarosi-piac 
https://cafebabel.com/en/article/prostitutes-and-tourists-exp-
loring-the-doorways-of-jozsefvaros-budapest-5ae005a8f-
723b35a145df286/
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Egymásra hangolva
szerző: Imre Sára, Derék Róbert
konzulens: Fejérdy Péter DLA, Középülettervezési Tanszék, egyeteni 
adjunktus 

Budapest nyolcadik kerületének szélén a határvonalként megjelenő 
Vajda Péter utca két, egymástól merőben eltérő világot választ el. 
Egyfelől az egykori Magyar Királyi Államvasutak Gépgyár (MÁVAG) 
épületeit belakó zömében ázsiai piacot, másfelől a főváros értékes 
foltjaként megmaradt kisvárosias jellegű Tisztviselőtelepet. A hatá-
rukon álló torony emlékeztet arra, hogy a jelenleg üres telken a múlt 
század során különféle funkciók fordultak meg, kezdve a munkás 
kolónia építését kiszolgáló barakkoktól, a szomszédos iskola torna-
termén át egészen a Traubi szóda gyár raktáráig. A rendre feltűnő, 
majd eltűnő funkciók közül egy pillanatot rögzítve maradt fenn az 
egykori evangélikus közösség modernista templomtornya. Bauxit-
beton vázszerkezete máig állékony, azonban vékony, roncsolt falai 
magukon hordozzák az idő lenyomatát. 
A környéken jellemzően régóta itt lakó zárt, konzervatív családi 
közösségek, újonnan ideköltöző, integrálódni vágyó családok és a 
szinte falu méretű kolónia épületének mai, vegyes nációi laknak, akik 
között érezhető az összetartozás hiánya. A régi gyökerekkel rendel-
kező családok a telep középpontjában található közösségi házat 
még tudják használni, azonban az, helyzetéből és zárt működéséből 
adódóan nem alkalmas a külső kapcsolódások kialakítására, mások 
bevonására. A feltárt problémák és helyi vélemények alapján szüksé-
gesnek gondoljuk biztosítani a tudatos közösségépítés lehetőségét, 
amely a különböző identitású lakókat hivatott egymáshoz közelebb 
hozni. 
Kutatásaink alapján erre alkalmas közös platform, közös nyelv lehet 
a zene, mely az emberi fejlődés szerves részeként egészen kisgyer-
mekkortól kiemelkedő fontosságú az oktatásban. Az emberi lét 

kezdete óta a kultúra része, mely ösztönös mivoltából és mindenki 
számára anyanyelvtől független érthetőségéből fakad. Éppen ezért 
bír különleges közösségépítő hatással. 
A zenei oktatás és kultúra által kialakult új közösség elemeként és 
az egykori evangélikus közösségre emlékeztetve a torony így egy 
korokon átívelő kapcsolat jelképévé válhat.
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Erős vár - „aki bújt, aki nem…”
szerző: Heilig Borbála, Borvendég Anna
konzulens: Szabó Levente DLA, Középülettervezési Tanszék, egyetemi 
tanár 

Az egykori Vajda Péter utcai evangélikus templom bauxitbeton 
tornya, annak ellenére, hogy a 30-as évek egyik kiemelkedő moder-
nista templomtornyaként tartjuk számon, nem sokáig töltötte be ezt 
a szerepet. A templom épülete az 1934-es felszentelése előtt több 
funkcióváltáson esett át. Mindössze két évtizedig szolgálta ki az 
egyre zsugorodó evangélikus közösséget, akik nem tudták tovább 
fenntartani az épületet, így az egy magánvállalathoz került. A rend-
szerváltás után ugyan az evangélikus közösség visszakapta a temp-
lomot, és tervek is születtek annak hasznosítására, ezeket azonban 
nem valósították meg. Így elmondható, hogy a torony melletti épület 
a 60-as évek végétől kezdve nem tudott egyházi rendeltetést betöl-
teni, és az a közösség is egyre jobban hiányzott, aki ezt igénybe tudta 
volna venni. 
Ezt a történeti folyamatot megismerve úgy gondoljuk, hogy a torony 
újraélesztésére akkor van lehetőség, ha azt a korábbi közösségek 
helyett a most jelenlévő közösség vonatkozásában vizsgáljuk. 
A helyszínre érve azt tapasztaltuk, hogy a most itt jelenlévő közössé-
get a környékbeli gyerekek alkotják. A torony melletti kis játszóteret 
délutánra ők töltik meg, ezzel egyfajta központi teret hoznak létre a 
szomszédos bölcsőde, óvoda és iskola között. 
Úgy szeretnénk új funkcióval kiegészíteni a tornyot, hogy a most, 
aktuálisan meglévő közösséget szolgálja ki: a tornyot és az egykori 
templom terét, kertjét is a gyerekeknek tesszük alkalmas hellyé. A 
torony az általunk elképzelt térrendszerbe integrálva helyszínéül, 
„hátteréül” szolgál a játéknak, mely köré építészeti eszközökkel egy 
arra alkalmas és különleges helyet, „erős várat” alakítunk ki.
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köz-tér-háló
szerző: Mészáros Dorottya, Polgár Benedek
konzulens: Bartha András Márk, Középülettervezési Tanszék, 
adjunktus 

A Vajda Péter utcai Evangélikus templom megmaradt, romos álla-
potú tornyának revitalizációja a 8. kerület építészetileg és társadal-
milag is diverz városi szövetének máig megoldatlan problémáját 
képezi. 
Az elárvult, technológiai műemlékvédelem alatt álló torony jelként 
magasodik ki a látképből. Az Evangélikus Egyház betelepülése a 
területre értelmezhető a már akkor is jelenlévő szociális problémára 
nyújtott megoldásként, noha az Egyház intézményként a területen 
már nincs jelen, a probléma még mindig megoldásra vár. A kiemel-
kedő tömeg jelzésszerű, mind a templom elhanyagoltságára, mind a 
társadalom megosztottságra hívja fel a figyelmet. 
Célunk egy olyan közösségi tér létrehozása, melynek a környéken 
jelenlévő szegregátumok megsegítését helyezi a középpontba. A 
projekt személyközelivé tétele érdekében az érintetteknek lehetősé-
gük nyílna az építés folyamatában részt venni. Az igényekre szabott, 
könnyen átalakítható és bővíthető tér létrehozása mellett nagyobb 
hangsúlyt fektetnénk a torony állapotának biztonságosabbá tételé-
re,illetve a balesetvédelemre. 
A már elbontott épületrész alaprajzát az egymást követő számos és 
különböző funkció rétegződése adta. A létesíteni kívánt közösségi 
tér minden korosztályhoz szól, főként emiatt érezzük szükségesnek 
a tér változatos használhatóságának lehetőségét. A fent említettek 
alapján, és a múltra való visszatekintés miatt a tervezés során az 
évtizedek óta álló épület eredeti alaprajzának vonalait felhasználva 
alkotnánk meg a környékbelieket kiszolgáló közösségi terünket. 
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Toronyiránt - A Bláthy Ottó park 
átalakulása a határok átértelmezése 
révén
szerző: Csekei Fruzsina Rita, Tihanyi Dóra
konzulens: Kronavetter Péter DLA, Középülettervezési Tanszék, 
egyetemi adjunktus 

A Tisztviselőtelep határán található telek az évek során sokfélekép-
pen próbálta kiszolgálni az adott kor igényeit. A telken eredetileg a 
szomszédos iskola tornaterme állt, majd az evangélikus hitközösség 
kapta meg és templommá alakult. A hívők számának csökkenésével 
azonban egy állami vállalathoz került és raktárként használták. A 
rendszerváltással visszakerült a Budapest-Kőbányai Evangélikus 
Egyházközséghez. Mivel a templom épületét nem tudták hasznosí-
tani lebontották, de a technológiai műemlékvédelmi oltalom alatt álló 
torony megmenekült. 
A telek évről-évre átalakult, más arcát mutatta, viszont sose képviselt 
állandóságot. A változatos múltjából egy pillanatot örökít meg a 
templomtorzó, a torony, mely egy jelentés nélküli jelként áll az üres 
teleken, mintha megállt volna az idő. 
A telekről kilépve változással szembesülünk, zajlik az élet. Egy 
jelentős minőségi átalakulás kezdődött el, amely által a terület a 
telep szerves részévé válhatna. A közelmúltban létesített Bláthy Ottó 
park, mint elkezdett tér, egy csendes magként viselkedik, mely már 
kialakult, de beszélni még nem tud. Magában rejti ugyan a lehetősé-
get, hogy olyan hangsúlyos ponttá váljon, amely párja a Szenes Iván 
térnek és e két fókuszpont között felsejlő tengely méltó lezárását 
képezze. Egyúttal kontextusba helyezze és értelmezze a torony 
jelenlétét. 
Viszont, a park jelen állapotában határok közé van szorítva. A 
fizikai határok újra definiálása, minőségi átértelmezése, illetve az 
“érdek határok” konfliktusának feloldása jelentheti a megoldást. A 

tér jelenthet egyszerre elkülönülést és átláthatóságot, akár valós 
átjárhatóságot. Oldottabb kapcsolat által és a változásra való hajlam 
megteremtésével a tér egy tágabb közösségbe való tartozás érzését 
sugározhatja. 
Milyen építészeti gesztussal lehet az elvarratlan szálakat lezárni? 
Hogyan lehet a differenciált térhasználat finom rendszerét létre-
hozni? Milyen funkcióval vagy eszközökkel ösztönözhető a közös-
ségi tevékenység? Ebben az áramló térben a torony, mint vertikális 
jel megváltoztathatja a vele összefüggésben létező terek minőségét? 
A saját minőségének érzetei által miként befolyásolhatja környe-
zetét? Milyen eszközökkel kapcsolható be a torony a telep életébe 
tiszteletben tartva a hely szakralitását? 
Ezekre a kérdésekre igyekszünk tiszta és megfontolt építészeti 
válaszokat adni.
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Vissza/vár
szerző: Cserhalmi Júlia, Nándori Réka Eszter
konzulens: Kronavetter Péter DLA, Középülettervezési Tanszék, 
egyetemi adjunktus 

A Budapest belvárosától nem messze, színes városi szövetben 
található egykori evangélikus templomból mára csak az omladozó, 
növényzettel körbenőtt torony magasodik ki. A telken az 1910-es 
években katonai kórház épült, amit később a szomszéd általános 
iskola tornateremként használt. Ezt alakították át az evangélikus 
gyülekezet számára és szentelték fel templomként, majd tornyot is 
kapott. Az évek során csökkent a hívők száma, ezért raktárrá alakí-
tották, majd a közösségét vesztett teret a műemlékvédelem alatt álló 
torony mellől 2010-ben elbontották. A torony harangját és sisakját 
elvesztette, szerkezete az erózió áldozata lett, de a múlt sajátos 
lenyomatát őrzi. 
Felmerül a kérdés, vajon hogyan lehet építészeti eszközökkel, a múlt 
rétegeit tiszteletben tartva, ám a mai igényeknek megfelelően egy 
ilyen épített örökséget kezelni? Hogyan lehet újra élettel megtölteni 
egy korábban valláshoz szorosan kötődő tornyot, ami nem feledteti a 
múltat, hanem feleleveníti azt? 
A napjainkra oly jellemző szekularizáció folyamata és a terület 
evangélikus közösségének feloszlása miatt arra a következtetésre 
jutottunk, hogy nem szükséges új templomtér a helyieknek, a 
területnek alkalmazkodnia kell az idő változásához. Míg a torony 
vallásos funkciójáról árulkodó homlokzatát megtartjuk, belső terét 
új funkcióval töltjük meg. A szomszédos általános iskola és óvoda 
közötti telket újra a gyerekek használatára bocsájtva ismét lehetősé-
get adunk a terület élettel teli működésére. A két oktatási intézmény 
határait újraértelmezve egy közös foglalkozásokra alkalmas teret nyi-
tunk. Tervezésünk fókuszában így az áll, hogy meglévő és a jövőben 
is várhatóan állandó helyi közösségek számára, újabb generációknak 
tervezünk.
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KÖZÉP – ÓBUDAI GÁZFOGADÓ / 
FENNTARTHATÓ KÖZÖSSÉGEK STÚDIÓ
Elnök:  Dévényi Tamás, Ybl Miklós-díjas építész, Budapesti Műhely 
Tagok: Lévai Tamás, építész, Tarka Architects
 Szabó Máté, építész
Titkár: Rose Balázs, BME Középülettervezési Tanszék, doktorandusz
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Az Óbudai Gázfogadótól a Boázó Dagi 
Fadugóig
szerző: Baranyai Kata, Veres Zsuzsanna
konzulens: Kemes Balázs DLA, Középülettervezési Tanszék, egyetemi 
adjunktus 

A modern építészeti hagyatékokról folytatott diskurzusok sok 
esetben végeláthatatlan, konszenzus nélküli háborúskodásnak 
tűnhetnek. Az emberek egy csoportja ezen épületek megmentésén 
és újradefiniálásán fáradozik, míg a másik oldalon a meg nem értés 
falaiba ütköznek, és egyetlen megoldásként az épület értékeitől 
megfosztó újjáépítések vagy a teljes megsemmisítésük, elbontásuk 
kerülhet csak szóba. Azonban képesek vagyunk-e továbblépni ezen 
szélmalomharcon, hogy előítéleteinket, berögződéseinket levetkőzve 
közösen, egymás nézeteit, érveit megismerve és a másik érdekeit is 
szem előtt tartva gondolkozhassunk el múlton, jelenen és jövőn? 
Az Óbudai Gázfogadó az 50-es évek végén épült modernista, héjszer-
kezetű épület, amely a Kísérleti Lakótelep házait látta el a fűtéshez 
szükséges gázzal. A képlet egyszerű és sokat látott: a mára már 
funkcióját vesztett épület jelenleg üresen áll, az Önkormányzat részé-
ről nincsen igény a fenntartására. Az építészek egy része azonban 
megpróbál a lebontás ellen és a modern örökség továbbéltetésére 
törekedni, ezzel bővítve azon esetek listáját, ahol a veszélyeztetett 
épület újragondolásra került. 
Az Óbudai Gázfogadó példáján keresztül egy olyan platform létre-
hozására szeretnénk kísérletet tenni, ahol egy megértésen alapuló 
együttműködés létre tud jönni, és egy közös nyelvet beszélve együtt 
gondolkodhatunk a modern örökségről és kínálhatunk alternatívákat 
a Gázfogadó újjáélesztésére. Online és offline felületeken - plakátok, 
honlap, személyes beszélgetések során - szeretnénk a környéken 
élőkkel párbeszédet kezdeményezni, hogy ők is részeseivé válja-

nak a modern építészetről való elmélkedésnek, felfedezhessék az 
épületben rejlő értékeket és megoszthassák saját véleményeiket és 
ötleteiket. 
Úgy gondoljuk, hogy a lehetőségek tárháza ha nem is végtelen, de 
sok jó megoldás létezhet az épület megmentésére, ezért kutatásunk 
és kísérletünk fő célja nem egy konkrét funkció részletes kidolgo-
zása, hanem a modern hagyatékok körül keringő konfliktushelyzetek 
enyhítése.
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Befogadó- Gázfogadóból lelki menedék az 
óbudai kísérleti lakótelepen
szerző: Sajgó-Vormair Orsolya
konzulens: Rose Balázs, Középülettervezési Tanszék, doktorandusz 

Az óbudai kísérleti lakótelep tervezése során neves építészek mérték 
össze tudásukat, hogy olyan korszerű épületeket tervezzenek, ame-
lyek egyensúlyt teremtenek a szűkös anyagi források és az élhető 
környezet között. 
A környék egyik ékköve – a gázfogadó könnyed vasbeton héjszer-
kezete egyszerre futurisztikus és kortalan, az épület azonban mára 
elveszítette eredeti funkcióját. A kérdés az, hogyan őrizhetjük meg 
és hasznosíthatjuk tovább az elhagyatott kiszolgáló épületeket és 
hogyan hívhatjuk fel a figyelmet építészeti értékeikre? 
A környéken viszonylag kis területen minden szolgáltatás megta-
lálható, tehát jól ellátja lakóit, azonban a Vörösvári út felől zavaróan 
magas a zajszennyezés. Mindenki számára fontos ugyanakkor 
egy pillanatnyi szünet, hogy ki tudja üríteni az elméjét egy nyugodt 
helyszínen. Az épületbe lépve a külső zajok és fények elhalványul-
nak, nyugalom száll az emberre. A kecses betonhéj alatt pedig 
úgy érezhetjük, mintha egy szentélybe léptünk volna. A tervezett 
újrahasznosítás erre az érzésre erősít rá: betonfelületek, beszűrődő 
fények, beszivárgó, csöpögő vizek és vízfelületek elemeit használva 
alakítanék ki egy olyan tiszta teret, amely nemcsak a telep kiváló 
építészeinek állít méltó emléket, hanem lehetőséget nyújt néhány 
perc nyugalomra. 
A koncepció az épület külső környezetének rendezése mellett nagy 
hangsúlyt fektet az új belső környezet pszichológiai vizsgálatára és 
hangulati tervezésére. A kísérlet az épület nagyobb léptékű modelljén 
keresztül figyeli az elemek kölcsönhatásait, a fény- és hanghatáso-
kat, az ezáltali hangulati változásokat. A kialakított új atmoszféra 
kontrasztot állít az állandóság és a folyamatos változás között. 

A végeredmény egy az eső és napfény által állandóan váltakozó 
szépségű, újrahasznosított műalkotás, egy emlékhely, amely lelki 
menedékként is szolgálja az odaérkezőt.
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Befogadó: közösségi tervezés Óbudán
szerző: Müller Hédi, Szalay Kata Csenge, Szlávy Anna
konzulens: Dr. Wettstein Domonkos, Urbanisztika Tanszék, egyetemi 
adjunktus 

Az óbudai gázfogadó évek óra üresen áll, rehabilitációja nem csak 
építészeti, hanem közösségi kérdés is. A szomszédos Kísérleti 
Lakótelep épületeit az 1958-ban meghirdetett ötletpályázat ered-
ményeként építették fel. A tervező építészek a világháborúk utáni 
lakáshiányra kerestek megoldást, új technológiákat, szerkezeti 
megoldásokat alkalmazva, minimális alapterületre törekedve. Éppen 
ezért a lakótelep és a gázfogadó is kiemelt értéket képvisel a magyar 
építészetben. 
A gázfogadó épülete a lakótelep sarkán, a Vörösvári út mellett 
található. A különleges, betonból készült héjszerkezet, és a földbe 
mélyesztett henger formájú belső tér jelenleg eladás alatt áll, a 
korábbi közmű szerepe megszűnt. A lakosok nagy része még nem 
járt az építmény belső terében, sokan nem is tudják pontosan 
micsoda, azonban jelen van életükben különböző formában. Akik 
fiatal koruk óta élnek a lakótelepen, örömmel idézik fel, hogy gye-
rekkorukban felmásztak az épületre. Sokan minden nap elsétálnak 
mellette, szinte észre sem véve a különös építményt. A gázfogadó 
mindenesetre egy meghatározó része, szimbóluma a lakótelepnek. 
Az Óbudai Kísérleti Lakótelep természetesen nem csak a különleges 
épületekből, az azt körülvevő autóutakból, és a parkot átszelő kissé 
rendezetlen ösvényekből áll: az ott élő emberek, illetve azok, akik a 
tereket használják, a lakótelep szerves részét alkotják. A lakosok az 
évek alatt kicserélődtek, az albérlők aránya nőtt. Az ott élők nagy 
része egy-egy szomszéddal tartja a kapcsolatot, azonban igazi 
közösségi élet nincs a lakók között. 

Tervezésünk és kutatásunk az óbudai gázfogadó rehabilitálásával, 
illetve a környék és az ott élők megismerésével foglalkozik. Célunk 
egy új közösség teremtése, az újabb és régebbi lakosok összeho-
zása, a közös hang és harmónia megteremtése. Ezt minél több 
személyes beszélgetéssel, a lakók történeteinek, véleményének 
meghallgatásával kívánjuk elérni. Egy párbeszédet szeretnénk elindí-
tani a lakókkal, mely segíti a gázfogadó épületének újragondolását. 
Velük közösen szeretnénk megoldást találni az épület hasznosítá-
sára, hogy olyan funkciót kaphasson, ami közösségalkotó erejével 
kellemesebbé teszi a környéket az itt lakók és az erre járók számára.
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Fénykuckó
szerző: Nagy Anna Borbála, Cseh Fruzsina Laura
konzulens: Szabó Levente DLA, Középülettervezési Tanszék, egyetemi 
tanár 

Pályamunkánk célja az Óbudai Kísérleti Lakótelepen található gázfo-
gadó újragondolása a megváltozott közösségi igények szerint. 
A gázfogadót keskeny sáv választja el a forgalmas Bécsi úttól, de a 
környező társasházak, bokrok és fák teljesen a lakótelep atmoszfé-
rájába húzzák, így ideálisnak találtuk, hogy tervünkben a lakótelepi 
közösséghez tartozó középületként kezeljük. Az épület mára jelentő-
ségét vesztette, nem szolgál ki semmilyen funkciót és parlagon áll. 
A városokban ma már ritkán szerveződnek helyi közösségek belső 
indíttatástól vezéreltetve. Egy közösségi alkalmat meg kell szervezni, 
azonban a nap végén mindenki hazaérve a munkából, elzárkózik 
a saját életterébe kipihenni a nap fáradalmait, és gyakorolja a mai 
pszichológia divatos, felfújt elemét: az énidőt. A gyerekek utánoz-
zák szüleik magába forduló magatartását, talán már nem is tudják, 
milyen egy „helyi banda” részesének lenni. A helyi közösség-hiány 
tényének aspektusa az is, hogy a város társasházainak többségében 
nincs közösségi tér, kevés olyan lehetőség adódik, ahol a lakók, kicsik 
és nagyok, idősek és fiatalok találkozni tudnak. 
Erre a problémára kínál megoldást a tervünk, a gázfogadó újragon-
dolásával. A kis közösséget befogadni képes, félig földbe süllyesztett 
beton épület belső és külső tere gyerekek építette „bunki” hangulatát 
idézi meg. Mi más tudna több életet vinni egy elhagyatott épületbe, 
mint egy csapat gyerek? Nekik is igényük van egy közeli helyre, ahol 
együtt lehetnek, játszhatnak, és világmegváltó ötleteket találhatnak 
ki. Erre inspirálja őket az épület kialakítása és formája. A lakótelep 
többi lakóját is szeretnénk bevonni a közösségformáló „bunki” 
használatába. Azért, hogy a családok közösen is használhassák, a 

betonépítményben kis filmszínházat alakítanánk ki, ezzel a legtöbb 
korosztálynak szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget kínálva, 
miközben egymással is találkoznak. 
Tervünkben arra keressük a választ, hogyan valósítható meg egy 
ilyen kis léptékű épületben ez a két, használati idejét tekintve elkülö-
nülő funkció? Koncepciónk kialakítás során a helyiek meglátásait is 
figyelembe vesszük.
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Kapcsolat
szerző: Farkas Dániel
konzulens: Sámson Kinga, Középülettervezési Tanszék, doktorandusz 

Az óbudai kísérleti lakótelep egykori gázfogadó épülete szokatlan 
megjelenésével ma is megállásra készteti a járókelőket. A lakótelep 
különleges atmoszférája az építészeti sokféleségben rejlik, mely által 
megismerhető korának egy metszete. Az épített környezetet ellen-
pontozza a buja növényzet és az épületek tágas térközei, melyben a 
kanyargó ösvények közt nyíló tereken a helyi lakók, ismerősök talál-
kozhatnak, kikapcsolódhatnak. Ebben a közegben keresi új funkcióját 
a jelenleg hasznosítatlan gázfogadó. 
Tervem alapgondolata egy olyan átlényegítési folyamat, melyben új 
szerepeket tölthet be az épület. Ezt különféle ötleteken alapuló, rövid 
idejű hasznosítási lehetőségekben látom, melyek során a közösség 
különböző csoportjai - találkozva egymással - használhatnák az 
építményt. Ilyen rövid idejű kísérlet lehetne a helyi piac, oktatási intéz-
mények általi hasznosítás vagy a gázfogadó épületét, mint köztéri 
alkotást értelmezni. A hosszútávú hasznosítás kérdésére ezek a 
rövid idejű használatok segíthetnek választ adni. 
Reményeim szerint létrehozható egy olyan közösségteremtő hely, 
mely a lakótelep jelenleg szunnyadó épületei (például: egykori 
bölcsőde, üzletpavilonok, beton homokozógyűrűk) mellet a tágabb 
közösség katalizátora is lehet. 
Fontosnak tartom a helyi közösség megismerését. Vizsgálataim 
során nemcsak a történetét kutatom, hanem az emberek gázfogadó-
hoz fűződő viszonyát is. Szeretném megszólítani a környéken élőket, 
emellett a gázfogadón hagyott „lenyomatokat” is értelmező kontext-
usba helyezném. 
Az építmény környezetével együtt értelmezhető, így szükségesnek 
tartom a tágabb terület rendezésének kérdését. Az eredeti elképzelé-
seket összevetve a mai állapotokkal feltérképezhető, hogyan alakult 

a környék. A lakó és közösségi területek, használati zónák újraértel-
mezésén túl szükség van a lakótelep identitását kifejező karakterre. 
Ezt a funkciót tölthetné be az egykori gázfogadó. 

Ahogy egykor gázzal látta el a környező lakásokat, mintegy látha-
tatlan módon összekapcsolva azokat, ma is ezt a funkciót kell hogy 
betöltse az épület.
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Közösségi (Gáz)fogadó- Egy elhagyatott 
épület megmentése
szerző: Gál Andrea, Liber Enikő
konzulens: Klobusovszki Péter DLA, Középülettervezési Tanszék, 
egyetemi docens 

Az óbudai kísérleti lakótelepen álló, azt hajdan kiszolgáló gázfogadó 
épület jelenleg kihasználatlan. Az építészetileg értékes épület hasz-
nosítását az önkormányzat nem tervezi, el szeretné adni. A tulajdo-
nosváltás feltételezhetően bizonytalanná tenné az épület további 
sorsát.
A lakótelepnek jelenleg nincs közösségi funkcióval rendelkező épü-
lete, ez az összetartó közösség, de a rendelkezésre álló téri lehető-
ségek hiányát is jelentheti. A gázfogadó épülete alkalmas kis léptékű 
közösségi tér kialakítására, amely egyben a lakótelep történetét 
is be tudná mutatni. A fenntartásáról és használatáról a környező 
intézmények (iskolák, Vasarely Múzeum, Kiscelli Múzeum, stb.), a 
telep társasházai és az önkormányzat közösen gondoskodhatna, így 
teremtve meg a különféle résztvevők közti kommunikáció számára 
platformot, és a használat többrétegűségét, mely a kikapcsolódás-
tól, a tanuláson keresztül a szórakoztató ismeretszerzésig és a hely 
emlékezetének ápolásáig terjedhet.
Az épületbe nem egy konkrét szolgáltató egység költözne be, ezáltal 
a felhasználása flexibilis lehetne.
Tervünk létjogosultságát több forrásból igyekeztünk alátámasztani. 
Felmérést készítettünk helyi lakosokkal, felvettük a kapcsolatot a 
helyi újságokkal, hogy pontosabb képet kapjunk azokról a szereplők-
ről, akik potenciális résztvevői lehetnek a közös használatú helyszín 
megteremtésének.

Tervünk megvalósításától azt várjuk, hogy egy hiánypótló közösségi 
tér jöjjön létre. A többrétegű használatból eredően az épületet az 
emberek magukénak tekintenék, egyfajta találkozó ponttá, a helyi 
közösségi élet generátorává válna.



6968

Libertas Artis
szerző: Tölgyes Viktória, Tényi Anna
konzulens: Bognár Melinda, Középülettervezési Tanszék, doktorandusz 

Az Óbudai Kísérleti Lakótelep egykori gázfogadója mára funkcióját 
vesztve, elhagyatottan áll. Ez a vasbeton, héjszerkezet azonban olyan 
magas építészeti gondolatokat képvisel, ami nem engedheti meg az 
épület elbontását. Azért, hogy ezek ne vesszenek el szükségszerű új 
funkciót találni neki, ami élettel tölti meg a környékét. 
Az említett lakótelep egy, a lakáshiány felszámolására hirdetett, 
nyílt tervpályázat legígéretesebb terveit megvalósító környezet. Az 
50-es, 60-as évek környékén lelkesedés övezte ezt a modernista 
lakótelepet, azonban az építészet politikai kommunikációs eszközzé 
válásával, illetve a házgyári technológiák megjelenésével a lakótelep 
sztenderdjei helyett a sokemeletes panelrengetegek terjedtek el 
országszerte. 
A középületek és lakóépületek építészete valójában már a telep 
épülése előtt is féken volt tartva. Rákosi diktatúrája alatt a preferált 
építészeti eszközök használatát különböző elismerések odaítélésével 
szorgalmazták. Ezt az előírt stílust egyedül az ipari épületek kapcsán 
lehetett megkerülni, mivel ezekre a hatalom nem fordított túlzott 
figyelmet, így ezek váltak az ellenállás közvetítőivé. Ilyen úton próbál-
ták az építőművészek a kreativitásukat érvényesíteni. 
Az óbudai lakótelepet egykoron kiszolgáló gázfogadó könnyed, 
organikus formája mögött is egy hasonló lázadást lehet feltételezni, 
hiszen az 50-es évek formavilágának szöges ellentéte volt. Ez az 
ideológiai szerepvállalás az elsődleges vizsgálatunk szempontjából, 
azonban a bravúros statikai megoldás felett sem szabad szemet 
hunyni. 
Az építmény formabontó, szabályoknak ellenszegülő mivolta kap-
csán, a korszak más művészeti ágainak korlátozására is ki szeret-
nénk térni. A 3T rendszerének bevezetése miatt, a tiltott vagy tűrt 

művek alkotói arra kényszerültek, hogy olyan formában fogalmazzák 
meg üzenetüket, hogy az rejtve tudjon maradni, de a célközönséget 
mégis elérje. Szerencsére ez nem lehetetlenítette el a művészeket, 
így is utat tudtak törni maguknak. 
A gázfogadó általunk tervezett átformálása a művészet úttörésének 
metaforájaként épülne meg. Minden nyílása kiegészülne egy-egy az 
arculatba illeszkedő, nyeregfelületű kitöréssel, amivel további fedett 
és átmeneti tereket nyerhetünk. Ezen felül az építmény felszín feletti 
falainak lebontásával tág belső teret hoznánk létre. 
Az építészeti formálás üzenete az új funkcióban is kivetülne. Egy 
,,könyvtár’’ kerülne berendezésre, ahol a lakótelep lakosai könyveket 
cserélnének, ajánlanának egymásnak tabuk nélkül. Az egykori alkotói 
szabadság korlátozása a tudás visszaszorításával is párosult, ezért 
jelölnénk ki itt a tudásmegosztás helyét. A polcokat egy, a gázfogadó 
organikus formájához hasonlatos csigalépcsővel lehetne megkö-
zelíteni a nyugati bejárat felől. Ennek tájolásával az akkortájt tiltott 
kultúra irányát szeretnénk hangsúlyozni. 
Ahogyan az eredeti funkció nélkülözhetetlen volt az itt élő emberek 
számára, az új kezdeményezésünk is kulcsfontosságúvá alakulhatna 
a lakótelep közösségének építése szempontjából. A jelenleg üres 
épületváz ezzel a funkcióval válna teljessé, mihelyst új értelmet 
nyerne a lakótelepi működése az eddigi ideológiájának tovább élésé-
vel, mindezt fenntartható és tudatos módon kezelve.
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Megbújó történetek
szerző: Boros Judit
konzulens: Kemes Balázs DLA, Középülettervezési Tanszék, egyetemi 
adjunktus 

„Ha van valami varázslatos ezen a világon, akkor az az, hogy megpró-
báljuk megérteni a másikat, osztozni vele. Tudom, ritkán van kilátás 
teljes sikerre, de kit érdekel? A fő, hogy megpróbáltuk.” 
/Mielőtt felkel a Nap c. film/ 
A városokban tapasztalható az emberek elidegenedése egymástól. 
Ez az elhatárolódás különösen igaz lehet a sűrűn lakott területeken. 
Az Óbudai kísérleti lakótelep tervezésénél a lakhatási kísérletezés 
mellett az elv a minél gyorsabban, minél több lakás teremtése volt. A 
lakótelepen ma is sokan élnek egymás mellett és a zsúfolt min-
dennapok miatt kialakulhat az egymásra figyelés hiánya. A járvány 
időszaka és a velejáró elzártság még jobban ráerősített erre a 
jelenségre. A kapcsolatok kialakulásához, találkozásokhoz, összejö-
vetelekhez szükség van egy közös térre. A lakótelep egyik sarkában 
elhagyatottan áll egy különleges építmény. Eredetileg gázfogadó állo-
másként működött, a gáznyomást csökkentette és gázmennyiséget 
mérte a közeli lakóházakhoz kapcsolódóan. Később a működésére 
már nem volt szükség így funkcióját mára elveszítette. Építészeti 
beavatkozással elkerülhető, hogy további feledésbe merüljön és 
megfelelő helyszínt nyújthat a szociális interakciók számára. 
Karakteres, kis léptékű az épület, mely elsősorban a látványos héj-
szerkezete miatt ragadja magához a figyelmet. A betonból készült, 
mégis könnyedséget sugárzó héjszerkezet meghatározó építészeti 
érték. Az alatta húzódó kör alaprajzú falat kívülről több graffiti alkotás 
is díszíti, az idetévedő társaságok megörökítették, hogy erre jártak. 
Az épület báját erősíti, hogy a héjszerkezetet kívülről szinte érintet-
lenül hagyták mintha egy különleges aura venné körbe. A természet 

apró gesztusokkal járul a terület hangulatához, a füves terep a 
fogadóhoz közeledve enyhén megsüllyed. A sötét, elhanyagolt és 
süllyesztett belső térbe egy ajtó és egy íves lépcső vezet. 
A gázfogadó egy üres, a külvilágtól elzárt tér. Emberekre, közösségre 
van szükség, akik élettel, történetekkel töltik meg a teret, hogy egy 
vibráló és szerethető hely jöjjön létre. A lakótelepen élők számára 
egy közösségi tér, egy találkozási pont alakulhat ki ezen a területen. 
Az értékmegőrzés mellett lényegesnek tartom az értékteremtést is. 
Az emberi kapcsolataink, a személyes találkozásaink a mai rohanó 
világban is fontos szerepet töltenek be. A lakók számára egy olyan 
inspiráló helyet szeretnék létrehozni, ahol a közös motivációk, a 
közös alkotások és a közös történetek összekötik az embereket. A 
mindennapi életük részévé válhat és segíthet egy összetartó közös-
ség kialakulásában. Mindenki megtalálhatja a saját kedves részét és 
tovább vihetik magukkal a fogadóhoz kapcsolódó emlékeiket.
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Térmászóka
szerző: Jelinek Dorka, Lizer Dorottya
konzulens: Ostoróczky Nóra, Középülettervezési Tanszék, 
doktorandusz, Surján Borbála, Középülettervezési Tanszék, külső 
konzulens

„Én nem másztam fel rá suli után, de a fiúk mindig, mi meg féltünk, 
hogy leesnek” – emlékszik vissza a padon ülő idős néni. 
A lakótelep különböző generációknak ad otthont, kisgyerekes 
családoknak, albérlő egyetemistáknak, idős embereknek egyaránt. 
Az épületek közt elterülő zöldfelületek családias, békés környezetet 
nyújtanak az ottlakóknak. 
Az gázfogadó a lakótelep szélén, két ház és a forgalmas Vörösvári 
út közötti kis zöldterületen található. A sétautak kikerülik a bokrokkal 
körbevett épületet, ezért a lakók nem igazán lépnek be erre a részre, 
annak ellenére, hogy a többi zöldterületet szívesen használják. 
Ahhoz, hogy az épület közösségi térként tudjon működni, nyitot-
tabbá, megközelíthetőbbé tennénk a lakótelep irányából, a Vörösvári 
út felől viszont továbbra is rejtőzködő maradna. A helyi lakók titkos 
helyévé válhatna, hogy ne zavarja meg nagyobb forgalom a környék 
nyugodtságát. 
A lakótelepen sok időt töltő generációkat, a gyerekeket és a 
(rájuk vigyázó) időseket szeretnénk megszólítani. A meglévő erős 
atmoszférájú tér karakterét szeretnénk felerősíteni, a térbeli hely-
zeteket gazdagítani. Több lakó is a gázfogadóhoz azt az élményt 
kapcsolta, amikor iskolás korában felmásztak a tetejére. A gyer-
mekek számára egyfajta játszóteret tervezünk az épület meglévő 
szerkezeteinek bevonásával, hogy fel lehessen rá mászni. A „csápok” 
alatti átmeneti teret a levegőzni vágyó idősek számára rossz időben 
is alkalmas találkozóhelynek látjuk, a már-már föld alatti belső tér 
pedig a gyerekek számára lehet izgalmas. A jelenleg additív módon 

szerveződő terek tulajdonságait megtartva, de köztük, így a gene-
rációk közt is kapcsolatot teremtve szeretnénk, ha az épület mint 
egység működne. 
Ahhoz, hogy a lakótelep peremén álló épület közösségi működésére 
felhívjuk a figyelmet, a lakótelep további részeire is elhelyeznénk 
a megújult épületre jellemző elemeket. Így azok a zöldterületek 
is használhatóbbá válnának, ahol az idősek szívesen levegőznek, 
viszont jelenleg csak néhány régi padra tudnak leülni. 
(kép: Fortepan)
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KÖZÉP – TARTÁLY ÚJRATÖLTVE / 
INNOVATÍV TEREK STÚDIÓ
Elnök:  Somogyi Krisztina PhD, építészetkritikus, vizuális környezet-kutató 
Tagok: Lantay Attila DLA, Ybl Miklós-díjas építész, Székesfehérvár főépítésze
 Marián Balázs DLA, Ybl Miklós-díjas építész, Gereben Marián Építészek
 Frikker Zsolt, építész, Studio Fragment
Titkár: Rab Sarolta, BME Középülettervezési Tanszék, doktorandusz
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„Minden kezdet merész” - kísérleti 
színház, mint jövőkép a tartály életében
szerző: Mantuano Eszter, Csupász Szabolcs
konzulens: Szabó Levente DLA, Középülettervezési Tanszék, egyetemi 
tanár 

Székesfehérvár történelmi városközpontja és az egyetemi városrész 
által meghatározott tengely felezőjén található az a barnamezős 
terület, mely a jelenleg költöző félben lévő Széphő Zrt. tulajdonában 
van. Itt található meg – több ipari műemlék épülettel együtt – a 20 
éve üresen álló pakuratároló, mely tervezésünk fókuszpontja. 
Motivációnk, hogy a helyszínen álló épületek hangulatát és értekéit 
megőrizzük és a múltszázadbeli atmoszférát új, jövőbe mutató funk-
cióval egészítsük ki, azt remélve, hogy az általunk felvázolt lehető-
ségnek köszönhetően újra élettel telik meg ez az elhanyagolt terület. 
Tervezésünk célja egy aktuális problémára való reagálás, egy alter-
natív megoldás felkínálása a Színház- és Filmművészeti Egyetemből 
idén kiváló FreeSZFE Egyesületének. A tervezési terület kiváló lehe-
tőség egy új kezdet, egy új otthon megteremtésének. Az intézmény 
keretein belül zajló sokszínű oktatás helyszínéül szolgálnának, a 
területen álló értékes épületek, ahol a hallgatók különböző igényeinek 
megfelelő körülmények között tudnak reszt venni az oktatásban, 
alkotásban. 
A koncepciónkban szereplő kampusz központi, ikonikus épülete az 
egykori pakuratároló, amit egy kísérleti színház töltene meg élettel. 
Az új funkció mozgatórugója az Egyesület hallgatói és oktatói lenné-
nek, csakúgy, mint egykor a pakura a város hőellátásának. A tartály 
remek lehetőséget kínál, olyan színdarabok, előadások rendezésére, 
amik kiépített színházi körülmények között nem megvalósíthatók. 
Szándékunk, hogy a tartályt innovatív színpadi térré alakítsuk át, ami-
ben a színházi előadásokat, darabokat más-más aspektusban tudják 
átélni mind a színészek, a rendezők, mind a közönség.
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ANYAGVÁLTÁS
szerző: Révész Tamás Ákos, Paragi András Bence
konzulens: Balázs Mihály DLA, Középülettervezési Tanszék, egyetemi 
tanár 

Jelenleg számtalan elhagyatott ipari örökségnek nevezhető terület 
áll rendelkezésünkre, melyeket az egyre növekvő városaink körbe 
nőttek. Ezen folyamat következtében az egykori városhatárról, annak 
belső részére kerültek, így korábbi határhelyzetük és eredeti funkci-
ójuk megszűnt. Napjainkban ezen övezetek titkos területi tartalékai 
városainknak. Egy részük elhagyatottan áll, ismeretlen vakfoltként 
a város szövetében, mint projektünk tárgya a székesfehérvári távhő 
(Széphő) területe. Más esetekben spontán vagy direkt módon újra-
hasznosították ezen területeket, mint a kőbányai Ganz gyár terüle-
tét, ahol piac működik, vagy az egykori Dunaparti teherpályaudvar 
területét, ahol a MÜPA, Nemzeti Színház, számos lakó és iroda épület 
áll napjainkban. 
A fehérvári Széphő területe egy funkcióját vesztett ipari terület, ahol 
a terek funkcionálisan a technológiának és az anyagnak (pakura) 
voltak alárendelve. Az ember ezekben a téri helyzetekben másod 
vagy harmadlagos pozícióban helyezkedett el. 
Projektünk célja, hogy az embert tegye az első helyre és számára 
értelmezze, megnyissa ezeket a téri szituációkat. Kutatásunk alapja, 
hogy érdekes téri helyzeteket keressünk, értelmezzük őket, az ezek-
ből levont tanulságokat felhasználva kisebb beavatkozásokat hajt-
sunk végre. A fókuszunk középpontjában a Széphő területe áll mint 
egy zárt világ, azon belül egy másik félig nyitott világ áll, az egykori 
köralapú pakura tároló tartály és az azt határoló négyzetes alaprajzú 
védő fal. Számunkra ez a téri és formai helyzet nagyon inspiratív. A 
kör számtalan kultúrában a felsőbb tökéletesség szimbóluma, amely 
egy idea és ennek kivetülése az ezt körülvevő szabályos négyzetes 
alapú betonfal. Ez számunkra Platón idea tanának egy véletlen épí-

tészeti manifesztuma. Tehát ez egy feltételezett tökéletes téri világ, 
amelyből sugár irányba kifelé haladva egy egyre rendezetlenebb 
univerzum tárul elénk. 
Projektünk nem kíván konkrét funkció javaslatot adni a székesfehér-
vári távhő erőmű és környezetének területére, inkább kisebb léptékű, 
az építészet és művészet határterületén lévő beavatkozásokat céloz 
meg, amelyek izgalmas téri helyzeteket, határhelyzeteket kihasz-
nálva próbálják kinyitni ezen zárt területet a város számára, abban 
reménykedve, hogy ez jó táptalaja lehet egy későbbi diskurzusnak a 
terület jövőjéről.
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Élményítmény
szerző: Berczeli Sára
konzulens: Bartha András Márk, Középülettervezési Tanszék, 
adjunktus 

Elhagyatott és életre kelő. A feladat megközelítése során első 
lépésként ebből az alap ellentétből indultam ki. Mi az az eszköz, 
amivel újra életre kelthető ez a funkcióját vesztett épület? A bejárá-
son megtapasztaltak során arra a felismerésre jutottam, hogy épített 
környezetünk lételeme maga az ember. Épületeink mit sem érnek, ha 
nincs, aki felfedezi, megismeri, érzékeli vagy jelenlétével kiegészíti az 
adott funkciót. A kérdésre tehát megszületett a válaszom: A tartály 
életre keltésében központi szerepet szánok az embernek. 
Munkám elméleti háttere a fenomenológia, mint szubjektív idealista 
filozófiai irányzat. A fenomenológia a látszaton túli jelenség és az 
intencionális élmények megtapasztalására hívja fel a figyelmet. 
Célom, személyes élményeimet, valamint a fenomenológiát alapul 
véve, egy különleges térélmény biztosítása. Egy olyan nem megfog-
ható, csupán érzékszervekre, és a tudat transzcendentális szférá-
jára ható közeg, hangulat, atmoszféra létrehozása, ami mindenki 
számára más értelmet nyer, úgy, hogy megőrzi a múltat, és egyben 
új értelmet ad az építménynek. Itt lehetőségünk nyílik arra, hogy 
kizárjuk a külvilágot, átadjuk magunkat a jelennek. Megáll az idő. 
Önkéntelenül is rákényszerül arra, hogy észrevegyük azokat a rész-
leteket, amiket a mindennapokban hajlamosak vagyunk figyelmen 
kívül hagyni. 
Az acél palást megnyitásával szeretném az épület megjelenését 
hívogatóvá, csalogatóvá tenni. Ez a megnyílás mégsem jelenti a 
belső tér azonnali feltárulkozását. A tartály belsejében, koncentrikus 
körök mentén elhelyezett falaknak köszönhetően a belső kívülről 

rejtve marad. A megismerés folyamata a fokozatosság elvén alapul. 
Ahogy a kinti világból közeledünk a belső felé, úgy lesz a világosból 
egyre sötétebb, változik a hangzás, a szagok, a felületek, textúrák. 
Azt vizsgálom, hogy a különböző anyagok használatával, a falak 
különböző elhelyezési és kialakítási módjával, a fény játékával, a nap 
pályáját is figyelembe véve, hogyan és milyen mértékben, milyen 
hatást, hangulatot tudok kelteni. A tér felfedezése az egyéni asszoci-
áción alapszik. Minden az egyénre, illetve az ő érzékszerveire, érzéke-
lésére van bízva. A befogadó feladata, hogy ily módon tartalommal 
töltse meg a belső teret. A kérdés nem az, hogy mit látunk, hanem 
hogy milyen élményben van részünk. A megismerés nem magára az 
objektumra, hanem a jelenségre, „fenoménre” korlátozódik.
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Fémbe zárt erdő
szerző: Galló Bence, Kata Forgács, 
konzulens: Bognár Melinda, Középülettervezési Tanszék, doktorandusz 

Székesfehérvár egyik távhő szolgáltatása a Széphő elköltözik a 
városközpont közelében lévő helyéről, egy újrahasznosításra váró 
iparterületet hagyva ezzel hátra. A tervezési program célja ennek az 
eddig elzárt területnek a megnyitása, új funkciókkal való ellátása és a 
város struktúrájába való visszakötése. 
A vágy egy olyan kulturális alközpont létrehozása, ami egy Hang-
versenytermet egy Technikatörténeti múzeumot és egy Tudástárat 
magába foglalva tudná színesíteni Székesfehérvárat. 
Ezen terület részét képezi a tervezési program középpontjában lévő 
pakuratároló tartály is. Ez, közel húsz éve, amióta a földgáz felvál-
totta a pakurát a fűtőanyagok terén, üresen áll. A program legfőbb 
célkitűzése, egy új funkció társítása a toronyhoz, ami kiegészíti a 
területen lévő három meglévő domináns funkciót. 
A közelben lévő panelházak népes birodalma hiányt szenved a 
közösségi terekben, így már a tervezés legelején megfogalmazódott 
bennünk az a gondolat, hogy a torony részben helyet adhatna ezek-
nek. Tágabb környezetben a lakótelep közösségi és kikapcsolódásra 
szolgáló tereit tudná biztosítani a külső vázon helyet kapó növényte-
raszokkal, a művésztelepen belül pedig egy kiállítótérként működne, 
ahol a látogatók a spirális lépcsőket végig járva tudnák élvezni a 
falon lévő képek látványát, így kiegészítve az ottani funkciókat. 
A pakuratároló eltérő geometriájával kiemelkedik a környező épületek 
közül, egyedi karaktere lévén plusz jelentéstartalommal is felruház-
ható. Az épület centrális geometriája és a határozott épített kontúr 
a figyelem középpontjába helyezi a pakuratárolót. A nem túlhatáro-
zott funkció tompítja ezt az ellentétet, így a torony nem nyomja el a 
környező épületeket. 

Az új forma kialakítását a négyszögű fal és a kör alaprajzú torony 
geometriai ellentéte mentén kezdtük meg. Ezt a szembenállást 
megkettőzve új, eddig nem létező, de a már meglévőkből építkező 
ellentéteket hoztunk létre. A pakuratároló görbe felületét egy négyzet 
alapú fa vázrendszerrel vettük körbe. A vázban teraszokat és növény-
szigeteket alakítottunk ki, ezek megközelítését a tartály testében 
elhelyezett kettős csigalépcső szolgáltatja, amiknek az oldalán 
növényládákat helyeztünk el. A kettős spirál megtámasztását egy 
fém rácsostartó szerkezet biztosítja, egy koherens belső világot 
hozva ezzel létre a fém tartályfallal. A meglévő tetőt üvegtetőre cse-
rélve a belső tér természetes fénnyel való megvilágítása is biztosí-
tott, emellett a spirálisan a falon végigfutó növénysávok és a teljesen 
fényáteresztő tető együttese egy fém börtönbe zárt erdő érzetét kelti 
az oda belépőben. 
A tartályból előállított új konstrukció rétegei hű lenyomatát adják 
a környezetének. Fém belseje az iparterülettel, az ipari anyaghasz-
nálattal, míg a külső faszerkezet és növényvilág a lüktető városi 
szövettel és a fenntarthatósággal állítható párhuzamba. Külsejével 
illeszkedik, mind a modern városi környezetbe, mind a fenntartható 
építészet követelmény rendszerébe, belsejével pedig feltárja a láto-
gató előtt azt a világot, amiből született.
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Megismerés
szerző: Kiss Hanna Júlia, Bokányi Ákos
konzulens: Major Zoltán, Középülettervezési Tanszék, doktorandusz 

A Székesfehérváron régóta működő Széphő távfűtést biztosító 
vállalat elköltözik jelenlegi telephelyéről és új használatoknak adja 
át a helyét. A város vezetősége arra az elhatározásra jutott, hogy a 
belvárostól nem nagy távolságra lévő területet alközponttá, kulturális 
intézmények gyűjtőhelyévé alakítja át. Célunk az egykori iparterület 
szerepének újraértelmezése, a dolgozatunk fókuszában pedig az 
erőmű 5000m3-es acél pakuratároló tartályának újrahasznosítása 
áll. 
A helyszín bejárásakor már messziről szemet szúrt a hatalmas tar-
tály, ami rögtön kíváncsivá is tett minket, vajon mi van a belsejében. 
A tartályba belépve azonban csak a sűrű, mély sötétség fogadott. 
Egy idő után, ahogy a szemünk kezdett hozzászokni a sötétséghez 
egyre több részlet bontakozott ki és a végén feltárult az egész belső 
tér. 
A tér ezen fajta feltárulása, ahogy a vaksötétből lassacskán világos 
lett, ahogy a kép fokozatosan kitisztult egy olyan új perspektívát 
állított elénk, ami nagy benyomást gyakorolt ránk. Rájöttünk, hogy 
maga a megismerés folyamata milyen lenyűgöző dolog. Mert bár 
a körülöttünk lévő világot minden ember egyéni, szubjektív módon 
érzékeli, a folyamat maga mindenkiben végbemegy. Ebben a folya-
matban pedig központi szerepe van a fénynek, ami az ismeretlent 
fokozatosan feltárja előttünk. 
Szeretnénk, hogy az idelátogatók egy hasonló élményt tapasztal-
hassanak meg, mint amit mi is átéltünk. Ezt építészeti eszközökkel 
igyekszünk érvényre juttatni. Magába a tartályba egy nagyon szabad 
művészeti funkciót képzeltünk el, ahol a tartály biztosít kontextust az 
adott előadásnak vagy kiállításnak. Célunk elsősorban nem a tartály 
újratöltése új funkcióval, hanem az emberek, művészeti tevékeny-

ségek feltöltése a tartály belső hangulatával. Kevés beavatkozással 
szeretnénk az építményhez nyúlni, megőrizve annak múltját és ipari 
jellegét, népszerűsítve ezzel az épített ipari örökség értékként való 
kezelését. 
Mivel a tartály a terület közepén, a kirajzolódó főtengely mentén 
helyezkedik el, ezáltal központi, kiemelt szerephez jut. Ez egyben 
indokolja a tartály reprezentatív jellegét, mellyel azt szeretnénk kife-
jezni, hogy az újrahasznosításhoz az első lépés a megismerés.
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Négyszögletű kerek erdő
szerző: Földényi Dóra, Kokavecz Kata
konzulens: Kemes Balázs DLA, Középülettervezési Tanszék, egyetemi 
adjunktus 

Az SZÉPHŐ Zrt. korábban zárt ipari területe fokozatosan megnyílik a 
külvilág felé, így lehetőség adódik, az indusztriális zárvány városszö-
vetbe való integrálására. A helyszín izgalmassága ugyanakkor éppen 
ebben az elzártságában rejlik. 
Az ipari terület helyszín bejárásakor szemünk elé táruló látványa és 
az ekkor bennünket átjáró érzés erős kontrasztban voltak egymás-
sal. A gyár falain belülre érve már nem lehet hallani az utca zaját, 
elkezdődik egy elcsendesedés, ami a központba, tartályhoz köze-
ledve egyre erősödik. A magba érve az ember ösztönösen elnémul, 
és egyfajta nyugalmat sugárzó szakrális érzet járja át. 
A tér, amely figyelmen kívül hagyja a mindennapi valóság elvárásait, 
egyszerre négyszögletű és kerek, körülzárt és otthonos, a látogatók 
számára az elvonulás helyszíne. Olyan menedék, ahová, ha be is tör 
a mindennapok erőszakos, kegyetlen világa, csak elbukni tud, mint 
a mesékben általában. Az erdőlakók mindannyian különc egyénisé-
gek és a hétköznapi világban el nem ismert értékeiket az erdő zárt 
világában élik meg. 
A koncepciónkat a látás és az érzés, az elmúlt század zakatolása, a 
régmúlt nyugalma, az épített és természetes környezet ellentéteire 
építjük. Nem szeretnénk megbontani a központi indusztriális elemek 
harmóniáját (külső beton fal – átmeneti tér – pakura tartály – belső 
tér), hanem a falon belüli érzést erősítenénk fel vizuális és természeti 
elemekkel, újabb kontrasztot teremtve. A lépcsők a hétköznapi világ-
ból a mesebeli erdőbe vezetnek. Az erdőbe, ahol közösségteremtő 
téri helyzetek segítenek újra megtalálni elvesztett szociális kapcsola-
tainkat. A külvilág kizárásával létrejön egy új közösség. Célunk, hogy 
megteremtsük, azt az atmoszférát, amely kiszakít a jelenlegi élethely-

zetből, majd egy újfajta viszonyrendszerbe integrál vissza. Általa 
nem csak a terület, de a látogatók is végig mehetnek a revitalizáló-
dás folyamatán. Újabb kontrasztot teremtve, újabb rétegeket fejtünk 
fel nem csupán a tartály falain belül, hanem kivetítve a gyár terüle-
tére majd pedig Fehérvár egészére. Az átmeneti terek segítségével, 
az embereket a társadalomba, a barnaövezetes területet pedig a 
város vérkeringésébe pumpáljuk vissza, és miután a falon túljutunk, 
újra a nyüzsgő világ szerves részeivé válunk. 

Források: 
Kultúrális örökségvédelmi hatástanulmány 2010 Székesfehérvár 
https://www.szekesfehervar.hu/_upload/editor/2017/onkormanyzat/
dokumentumok/foepiteszi_iroda/2_-3__FELS__VAROS_es_C__KUL-
TERULETI_RESZ_2014_11_18.pdf
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PakuraNatura
szerző: Balogh Eszter
konzulens: Balázs Mihály DLA, Középülettervezési Tanszék, egyetemi 
tanár 

A mai világban a zöldterületek helyét elfoglalták a gyárépületek, ipari 
területek. Rengeteg állat vesztette el a lakhelyét, növényfajták tűntek 
el a város ökoszisztémájából. Ennek következtében nincs ami meg-
szűrje az autók által kibocsátott káros anyagokat. 
Tervezési helyszínünk egy régi szénerőmű területén található, Szé-
kesfehérvár szívében. A cél egy pakura tárolónak az újragondolása 
volt, melyet nem használnak ki az elavultsága miatt. 
Tervünkkel a természet jelentőségét szeretnénk reprezentálni. A 
város centrumában így egy zöld területtel hívjuk fel a figyelmet a 
környezettudatosságra. 
A célunk egy folyamat elindítása az emberekben, ami arra készteti 
őket, hogy figyeljenek az őket körülvevő világra. Azt a hatást várjuk, 
hogy további növényparkokat létesítsenek, valamint preferálják a 
bicikli használatát autók helyett. Ösztönzésképpen ide terveztünk 
kerékpártárolókat is az itt dolgozók számára. Ezeket a tartály egyik 
oldalára helyzetük el, mivel a másik felére méheket szeretnénk 
telepíteni. A méhecskék természetéből fakadóan indokolatlanul nem 
bántják az embereket, de annak érdekében, hogy ne érintkezzenek 
közvetlenül velük, az ellentétes oldalra kerültek. Számtalan pozitív 
hozadéka van a méhek telepitésének, amik közé tartozik belvárosi 
növények beporzása, valamint méz készítés. 
A kutatásunk egy olyan feldolgozása a témának, ahol megkérdezzük 
az ott élők véleményét interjú formájában, valamint szakirodalmat és 
esettanulmányt használunk. A Székesfehérvár városökológiájához 
nagyban hozzá tenne, ha a kutatásunk megvalósulna. 

Tanulmányunk felépítéséhez szakirodalmakat használtunk, ilyen 
például Mezősi Gábor, Mucsi László, Rakonczai János, Géczi Róbert 
műve a városökológiáról, valamint Szilasi Péter műve a településin-
formatikáról.
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Transzparens szimfóniák
szerző: Klenóczky Dániel Péter, Szendery Csongor
konzulens: Szabó Levente DLA, Középülettervezési Tanszék, egyetemi 
tanár 

Székesfehérváron a város szívéhez közel található egy tartály. A tar-
tály már jelenleg is magányos, az elmúló és elköltöző ipar már csak 
nyomait hagyja hátra a környezetben. Vajon milyen sors vár az ilyen 
létesítményekre? Rozsdaövezetként lassan elporladva elvesznek a 
tájban, vagy területének felértékelődésével elsöpri egy új fejlesztés? 
Azt tűztük ki célul, hogy a tartály és környezetében fellelhető szer-
kezeteket lehetőleg megőrizzük és minél kevesebb beavatkozással 
középületi funkciókkal ruházzuk őket fel. 
A tartály épületektől alapvetően eltérő formájával és középülethez 
mérten nem nagy alapterületével nem is egy megszokott elem 
létrehozására szeretnénk kísérletet tenni, mindinkább valami egyedi, 
valami különleges megfogalmazású funkcióra, mely az adott keretek 
közt működőképes és nem zavarják az idegen elemek. 
A tartályba belépve a kezdeti sötétséget hamar a léptek zaja váltotta 
fel, mely fokozatosan erősödve gyorsan központi jellegzetessége lett 
a bent levő térnek, melynek elképesztő visszhanghatása nem csak 
bennünk keltett mély benyomást. Így a hang, mint egyik fő tulajdon-
ság emelendő ki számunkra, ami egy alternatív, kísérletező helyszíne 
lehetne a székesfehérvári zenészeknek, alkotóknak, egy nem min-
dennapi hangversenyterem formájában. 
Na de hogy lehetne egy akusztikailag nem megfelelő tartály hangver-
senyterem? Nos, ez egy ugyan olyan kérdés, mint hogyan lehet egy 
emberek által soha be nem járt ipari létesítményből középület. Ezzel 
szeretnénk szembe nézni. 
Mintha ránk gondolva, az eredeti tervezők már letették volna az épü-
let körvonalát, az objektumhoz szervesen hozzátartozó biztonsági 
betonfalakat folytatva hoznánk létre az új épületünk kontúrját. Ezt az 

új héjat egy áttetsző, átsejlő burokként képzeljük el, mely meghatá-
rozza az épület külső megjelenését, mutatva az új rész létrejöttét, de 
még sem rejti maga mögé az eredeti képet, a tartályt, mely nekünk 
oly fontos. 
A tartály, mint belső burok foglalná magában az épület fő termét, 
a hangversenytermet. Mivel ez a terem egy majdnem tökéletesen 
centrális épületben, egy centrális alapterületű hengerben kap helyet, 
semmikép nem akarjuk valamely oldalára szorítani a rendeltetését, 
a színpadot ennek megfelelően a tartály közepén definiálnánk, 
mely körül körben foglal helyet a nézőközönség, ezt veszi körbe a 
tartályon kívül az ezeket kiszolgáló funkciók a betonfalon belül, ezzel 
egy többhéjú épületet teremtve, melynek középpontjában a zene és 
a régi tartály foglal helyet egy megújuló környezetben.
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VisszaTÉRés
szerző: Jusztin Fanni
konzulens: Krompáczki Péter, Középülettervezési Tanszék, 
doktorandusz 

Székesfehérvár központja kiemelt, és töretlen figyelmet élvez, azon-
ban a település egy másik, korábban igen fontos városrésze mára 
feledésbe merült. A napjainkban már használaton kívüli Széphő ipari 
területe több, üresen álló, elhagyatott épületet tartalmaz, melyeket 
lassan visszahódít a természet. 
“Az emberek nélkül az épület nem több, mint egy emlékekkel telezsú-
folt múzeum” hangzik az idézet J.R. Wardtól. 
Az említett idézet megerősít abban a gondolatomban, hogy ezeknek 
az épületeknek igenis szükségük van a figyelemre, hiszen a város 
múltját idézi, illetve a jövőre nézve sok, egyelőre még kiaknázatlan 
lehetőség rejtőzik bennük. 
A telepen uralkodó légkör jelenleg az ódon épületek miatt túlságosan 
zord, nyomasztó, azonban úgy vélem, ezt valamilyen módon lazítani, 
oldani lehetne, hogy minél barátságosabb, kellemesebb hangulatot 
nyújtson a látogatók és a helyiek számára egyaránt. 
A pakuratárolónak egy számomra érdekes egyedi jellemzője, hogy 
egy úgynevezett védőfal veszi körül mely olyan érzést kelt bennem, 
mintha az ipartelepen belül egy saját kis elszeparált szférát alkotna. 
A jelenlegi egyetlen bejutási lehetőség egy szűk nyílás, mely utal az 
épület környékén is megjelenő elszigetelődésre a hétköznapoktól. 
A tartály belsejébe belépve annak zártsága és üressége önmagában 
is egy különleges, szokatlan hangulatot teremt. 
Úgy gondolom, ezt a sejtelmességét kell megőrizni, de az új funkció-
val a teret életre kelteni. 

A tér által előidézett atmoszférából következik az épület lehetséges 
új funkciója is, mely egy komplex, formabontó közösségi hely, egy 
kávézóval kiegészített könyvtár és könyvesbolt, mely képes lenne 
megtartani, és vissza is tudná adni a korábban jellemzett légkört. 
Ezek alapján a program célja nem csak az épület visszahozása a 
köztudatba, hanem az olvasás és a társadalmi értékek megőrzésé-
nek szimbóluma is.
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KÖZÖSSÉGI TERVEZÉS / SZOCIÁLIS-
FENNTARTHATÓ MŰHELY
Elnök:  Sugár Péter, BME Lakóépülettervezési Tanszék, egyetemi tanár 
Tagok: Korompay Viktor, DS Smith
 Selényi György, építészmérnök, ketteS műterem
 Józsa Krisztina, építészmérnök
 Szemerey Samu, építészmérnök, Kortárs Építész Központ
 Varga Noémi, építészmérnök, Numbernow
Titkár: Péteri Zsolt, BME Lakóépülettervezési Tanszék, doktorandusz
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Cifra palota
szerző: Zoboki Réka, Szakál Emese
konzulens: Vincze László DLA, Lakóépülettervezési Tanszék, egyetemi 
docens 

„Talán úgy lehet kezdeni, hogy addig mondogatjuk, milyen szép dol-
gok fognak történni, míg azok valóban megtörténnek.” 
(Frances Hodgson Burnett: A titkos kert) 
Vannak olyan meghatározó események egy ember életében, amikre 
évek múltán is tisztán emlékszik. Ezek az események általában egy 
közösséghez kötődnek. Ha megkérdezünk egy tucat felnőttet, hogy 
mi az első dolog, ami eszébe jut a gyerekkoráról, akkor a családja 
után valószínűleg egy iskolai emlék jelenne meg előtte. 
Iskolai emlék. A tanáraink, az órák, a padok, de mindenekelőtt az osz-
tálytársak, barátok és a szünetek. Amikor az udvaron ültünk kötött-
ségek nélkül. Amikor csak úgy együtt voltunk. Amikor mi alakítottuk 
a történéseket. Amikor nevettünk, sírtunk, veszekedtünk és álmodoz-
tunk. Hogy milyen lesz majd felnőttnek lenni. Mindenki megtalálja a 
hivatását, dolgozni fogunk, sikeresek leszünk, néhányan talán híresek 
is. De barátok maradunk, és ugyanígy összejárunk majd közösen. 
Közösen. A tervezési feladatunk mottója. Kezdettől fogva úgy érez-
tük, hogy a legfontosabb része az lesz, hogy az iskola közösségével 
együtt menjünk végig a folyamaton, felszínre kerüljenek az ötleteik, 
vágyaik, reményeik. Egy olyan installációt szeretnénk létrehozni, 
amiben mindenki megtalálja a sajátját, magáénak érzi a kialakított 
helyet, örömmel használja. 
Örömmel használja. A Nagykátán tartott tervezési workshop végére 
kiderült, hogy a tanárok és a diákok is nagyon szeretnének több időt 
tölteni az iskola udvarán. Szeretnének olvasni, tanulni, zenét hallgatni, 
beszélgetni, játszani és kertészkedni. Szeretnének együtt lenni, de 
szeretnének néha elvonulni is. Szívesen használják az udvart, látják a 
lehetőséget. 

Látják a lehetőséget. A gyerekektől kapott visszajelzések alapján egy 
olyan úton indultunk el gondolatban, amely képes befogadni a külön-
böző igényeket, a szerkezeti egyszerűsége pedig alkalmassá teszi 
arra, hogy az iskola közösségével együtt valósíthassuk meg.
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Kertek alatt
szerző: Molnár Míra Beáta, Sipőcz Júlia, Bakó Flóra
konzulens: Dankó Zsófia DLA, Lakóépülettervezési Tanszék, egyetemi 
adjunktus 

Az iskolaudvar sokat jelent egy gyerek számára, itt játszik, mozog és 
találkozik a barátaival. A kert színteret ad érdeklődéseinek, megis-
meri a környezetét és önmagát. Az élmények és érzések létrejötté-
hez inspiratív, hívogató környezetre van szüksége. 
A Váci Mihály Katolikus Általános Iskola udvara, habár sporttémában 
remekül ellátja feladatát, egy újratervezésre vár. A kert pont azoknak 
nem hívogató, csábító, akiknek a legfontosabb lenne, a diákokat. 
Nem ideális játék, beszélgetés, események és órák tartására, de 
ezért ad tökéletes helyszínt friss gondolatok megszületésének. 
A „Kertek alatt” azért jön létre, hogy új szerepet és értelmet adjon az 
iskola udvarának. A pavilon elsősorban osztályteremként funkcio-
nálva, de az oktatás mellett, szabad kreatív foglalkozások, szakkörök, 
vallási tevékenységek és játék helyszíneként is szolgálna. A rohanó 
világban iskola után minden diák hazasiet, hogy otthon üljön, de a 
megfelelő eszközökkel elérhetjük, hogy kint maradjanak a szabad-
ban és a buszmegálló helyett itt bandázzanak. Ezen eszközök közé 
tartoznak a multifunkcionalitás, akusztika, pedagógia, játékkultúra és 
környezetvédelem vizsgálata, melyeket fontosnak tartunk a kuta-
tásunk során. Mindezt felülmúlja egy szempont: hogy a gyerekek 
sajátjuknak érezzék. 
Projektünket a helyszín vizsgálásával kezdtük „gyerekszemmel”, 
szalaggal megjelölték melyek számukra a legkedvesebb helyek. 
A felmérésből arra jutottunk, hogy kell a gyerekeknek a zöld, nagy 
igényük van a természetre, az elbújásra a kertek alatt. Ez adja meg 
gondolatmenetünk alapját, kertek alatt, hisz a tanítás egy fa körül 
ülve kezdődött.
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Liget+
szerző: Popa-Müller Victor Dávid, Rátosi Noémi
konzulens: Kemes Balázs DLA, Középülettervezési Tanszék, egyetemi 
adjunktus, Dr. Perlakiné Patkó Csilla, építészmérnök

Budapesttől nem messze egy kisvárosban, Nagykátán vagyunk. A 
hely csendes és nyugodt, de a Váci Mihály Katolikus Iskolában most 
is zajlik az élet, zsibongó gyerekek hada tölti meg a szűk folyosó-
kat, és az udvaron önfeledten játszó diákok nevetése szűrődik be a 
tantermek ablakán. Szinte már olyannak tűnhet, mint a többi iskola 
bárhol Magyarországon, azonban itt mind a tanárok, mind a diákok 
életében fontos szerepet tölt be a környezetük szeretete és védelme, 
egymás tisztelete és a közösség, amiben mindennapjukat töltik. 
Annak ellenére, hogy az iskola nagyon odafigyel a környezettudatos-
ságra, sajnos rendkívül kevés a zöldterület, ahol a gyerekek szabad-
idejükben, vagy akár tanóra keretében minőségi időt tudnak tölteni 
egymással. 
Célunk egy olyan hely megteremtése, ahol nem csak a környezetük-
ről tanulhatnak testközelből a diákok, hanem egymással is szoro-
sabb kapcsolatba kerülhetnek, és olyan barátságot tudnak kialakí-
tani, ami életük végéig elkíséri őket. 
Kutatásunkban először az iskola területét elemeztük, hogy hol is 
lehetne a legideálisabb helye a közösségi pavilonnak. Megvizsgáltuk 
az összes kisebb-nagyobb füves részt, azonban mindegyiknek voltak 
olyan hátrányai, amik mellett nem tudtunk szemet hunyni. Például 
a kijelölt területnek, ahova sajnos a diákok nem mehetnek napközi 
alatt vagy az órák közötti szünetekben, mivel a felügyelő tanároknak 
a látókörükön kívül esik ez az árnyékosabb fás liget, vagy például 
az iskola előkertje, ami nagyon sűrűn be van ültetve mindenféle 
növényzettel. 

Ezek tudatában elkezdtünk keresni egy olyan helyet, ami minden 
elvárásunknak megfelel, vagyis diákok és tanárok számára köny-
nyen megközelíthető, azonban ismeretlenektől és rongálóktól elzárt, 
kötetlenebb órák lebonyolítására alkalmas, de akár csapatépítő hely-
ként is megállja a helyét, ahol a gyerekek közösen tudnak énekelni, 
beszélgetni, vagy akár imádkozni. Emellett célunk volt, hogy ne kell-
jen elvennünk zöldterületet az iskolaudvartól, ami már az előírások 
által elvárt 50%-ot sem éri el (pontosan 37%). Ebből adódott, hogy 
már beépített, de használaton kívül eső részt használjunk fel, amivel 
plusz zöldterületet tudunk adni az iskolának. Így esett a választásunk 
a tornateremhez kapcsolódó öltözők feletti tetőre, ami a főépület 1. 
emeletéről könnyen megközelíthető, elzárható és gyönyörű kilátás 
nyílik szinte az egész udvarra.
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Összefonódás - ifjúsági ökopavilon
szerző: Domonkos Nikolett, Szűcs Petra
konzulens: Dankó Zsófia DLA, Lakóépülettervezési Tanszék, egyetemi 
adjunktus 

A szövés, fonás, az anyagokkal való kézimunka korábban a minden-
napi élet része volt. Az asszonyok, gyermekek a munkavégzéshez 
összegyűltek a fonóban, ahol miközben beszélgettek, nevettek, 
meséltek, megtanították a fiatalokat a szövés-fonás mikéntjére, és 
ami még fontosabb: a közösséget is erősítették ezek az alkalmak, 
szorosabbra fűzve az emberi kapcsolatok szálait. 
A nagykátai Váci Mihály Katolikus Általános Iskolának is ilyen térre 
van szüksége: egy helyre, ami összeköt, ami a tantermeken kívül 
is lehetőséget ad az oktatásra, a közösségépítésre. Az iskola nagy 
területű udvarral rendelkezik, amelynek a diákok csak kis hányadát 
használhatják a szünetekben, a napköziben. Nincs olyan hely, ahol 
a diákok összegyűlhetnének, de olyan sincs, ahová kisebb csopor-
tokban elvonulhatnának, vagy akár egyedül lepihenhetnének. Az 
iskolában tartott közösségi tervezés során az is kiderült, hogy a 
városban sehol sincs fiatalok számára elérhető közösségi hely. Így 
a legtöbb tanuló örülne, ha az udvaron lenne lehetőség iskolán kívüli 
találkozásra, pl. kertmozi, bográcsozás, vagy az iskolai színházkör 
fellépése. 
Mindenképpen fontos, hogy a közösségi tér egyben szabadtéri 
oktatóterem is legyen, hiszen ez a kívánság a tanári kar és a diákság 
oldaláról is felmerült. 
Fontos számunkra, hogy a tanulók és tanárok maguknak érezzék a 
helyet, amely végül majd elkészül. A tervezési fázist a közösségi ter-
vezés, a megvalósulást pedig a közösségi építés (BME-vel, gyerekek-
kel, pedagógusokkal, szülőkkel együtt, kalákában történő kivitelezés) 
segíti. A közös munka a felhasznált szerkezet- és anyagválasztást 
is befolyásolja: fontos, hogy akár egy kisiskolás gyerek is könnyen a 

munkafolyamat részese. Tervünk fő anyaga ezért az újrahasznosí-
tott építőanyagokon kívül a textil: szőve, fonva, csomózva, batikolva, 
kifeszítve, lyuggatva. Így nem csak a létrejövő tér hasonlítható fonó-
hoz: már magát az építést is hasonló légkörben tervezzük. 
Célunk egy létrehozása, amelyet jó használni, amiben öröm tartóz-
kodni, mozogni, és mindennek helyet ad, amit a fiatalok a jelenlegi 
udvaron hiányolnak. Ezzel nem csak az iskolaudvar fejlesztése való-
sulna meg, hanem akár a város számára egy új közösségi központ, 
egy fonó létesülne.
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Összenyitott egységek: Panelház 
adaptálása kreatív használatra
szerző: Dadpour Siavash, Hamdan Nour
konzulens: Weiszkopf András, Lakóépülettervezési Tanszék, 
tanársegéd 

Transformation of “panel houses” presents us with potential challen-
ges and opportunities. In our case, the “black” panel houses in Kelen-
föld raise the question of how would this cell-type structure which 
incentivizes solitary life, be utilized to encourage communal living. 
To examine this potential, our program aims to provide a variety of 
spaces for 30 architecture students, who have specific personal, 
social and professional needs. 
We believe the traditional division of circulation and primary spaces 
is counterproductive to our aim to create meaningful interaction 
between the students, therefore by merging the two and providing 
only the minimum of necessary individual space, we would be able 
to create a branching system of connected spaces flowing into each 
other, that would have different levels of usage and traffic, which 
results in a spectrum of introverted and extroverted living. 
Although the strict modular system of these buildings limits our fre-
edom to a certain degree, their repetitiveness and homogeneity can 
be read as a non-hierarchic and polyvalent spatial system which is 
open to functional interpretation. This provides the perfect opportu-
nity to design spaces with fluid functionality. 
In order to establish a sense of identity as well as a certain feeling 
of responsibility towards their environment, each constituting block 
would have unique features and functions. Moreover, this would 
create the need to visit different blocks to access certain functions 
which in turn increases the overall interaction between the students. 

Considering this transformation from a sustainability point of view, 
it is crucial to maintain this attitude within the design. Therefore 
using affordable material with a low carbon footprint and designing 
low-tech solutions that could be built by the students themselves is 
a priority. 
*Panelház is the common term for prefabricated block of flats built 
during the socialist era in Hungary
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Panelreform
szerző: Tóth Ágnes, Réti Anna Katalin
konzulens: Jancsó Miklós DLA, Lakóépülettervezési Tanszék, 
egyetemi docens 

A panelházak építészete a korra jellemző gazdasági és társadalmi 
okokból eltávolodott a modernizmus alapelveitől. A kelenföldi 
épületek esetében sem könnyű felfedezni Le Corbusier hatását, az 
öt alapelvet. A Panelreform ezért nem csak egy szakkollégium terve, 
kísérlet is a modern építészet értékeinek feltámasztására. 
Tervünk célja egy olyan munka- és lakótér kialakítása, amely inspi-
rálja a szakkollégium tagjait és az odalátogatókat új ötletek megalko-
tásában. A tervezés során szem előtt tartjuk a kollégisták életvitelét, 
a terek rugalmas használatát, hiszen a közösség tagjai periodikusan 
változnak. A nyitott szemléletű közösség más építészhallgatók 
számára is biztosít munkahelyet és pihenési lehetőséget. Kiemelt 
szerepet kap a közösségi élet, az épület rendezvények, kiállítások 
befogadására is alkalmas lesz. 
Az épület egyik szélső szekciójának legfelső két emeletén valósí-
tunk meg egy privát alvó szintet az itt lakó szakkollégisták számára 
és egy felette elhelyezkedő dolgozó szintet, amely már vendégek 
számára is elérhető lesz. A panel alapvető térszerkezetét megtart-
juk, de az igényekből következően részben átalakítjuk. A struktúrát 
új közlekedőkkel, szobák összefűzésével, rugalmasan alakítható 
nyílásrendszerrel tesszük alkalmassá a szakkoli befogadására. A 
panelraszter a tető felé haladva fokozatosan oldódik fel a terek funk-
cionális igényeinek megfelelően. 
A helyszínen tapasztaltak alapján fontosnak tartjuk, hogy a szak-
kolégium egyedi arcot kapjon, amivel már kívülről is jól láthatóan 
kitűnik majd az egymás mellett sorakozó fekete panelek egyhangú-
ságából, ezért az épülethez újabb tömeget kapcsolunk, kihasználva 
a beépítetlen lapostetőt, amelyre kerttel körülvett, különböző méretű 

multifunkcionális terek kialakítását tervezzük. Az ismétlődő homlok-
zat sem marad változatlanul, külső lépcsők segítségével adunk új 
arculatot és saját közlekedést a szakkoli szintjeinek. Ez a változás 
elsősorban kívülről lesz észlelhető, az épület eredeti tartószerkezetét 
igyekszünk érintetlenül hagyni. 
Ezzel az első lépéssel ösztönzünk más szervezeteket, de a lakókat is, 
hogy gondolják újra a panellakásban rejlő lehetőségeket, és szánják 
rá magukat hasonló átalakításokra. A szakkoli költözése tehát csak 
kezdete az épület újraértelmezésének.
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Váltó
szerző: Schlachter Kincső, Lakatos Fanni
konzulens: Jancsó Miklós DLA, Lakóépülettervezési Tanszék, 
egyetemi docens 

A nagykátai helyszínbejárás alkalmával volt alkalmunk körbejárni az 
iskolaudvart, megismerni a tervezési területet, illetve kialakultak saját 
benyomásaink az udvar tereiről, használhatóságáról. Első sétánk 
alkalmával megfigyeltük, hogy a sportpályákon és a lebetonozott 
területeken kívül – az iskolaépület mögötti területen – viszonylag 
nagy, kihasználatlan zöldterület fekszik, amelyen megfelelő arányban 
oszlanak el a benapozott, illetve a fák által árnyékolt részek. Szembe-
tűnő volt még számunkra, hogy az iskolaudvar méreteinek ellenére, 
néhány padot leszámítva, nem rendelkezik elegendő ülőhellyel. 
A tervezési helyszín szemrevétele után alkalmunk nyílt beszélgetni 
az iskola hetedik és nyolcadik osztályos tanulóival, illetve néhány 
pedagógussal. Egy játék során a tanulók azt a feladatot kapták, hogy 
helyezzenek el színes szalagokat az iskolaudvar területén, annak 
megfelelően, hogy az udvar egyes részei közül melyik a kedvencük, 
melyiket kedvelik, és melyik az, amelyik számukra kevésbé kedves. 
Meglepetten tapasztaltuk, hogy az iskolaépület mögötti zöldterület 
a legtöbb diák számára a kevésbé kedvelt területek közé tartozik. A 
pavilonnal kapcsolatos ötletelgetéseket, illetve a játékos igényfelmé-
rést követően kicsit kötetlenebb környezetben beszélgettünk néhány 
nyolcadik osztályos diákkal, akik elmondták, hogy valójában nem 
használhatják a hátsó udvarrészt a szünetek alatt, csak a betonozott 
területet, az elülső, kisebb zöldfelületet, illetve a sportpályákat. Alap-
vetően ez a pedagógusok szempontjából könnyebbség, hiszen így jól 
látható helyeken vannak a gyermekek. 
Ökopavilonunkat többek között, a terület legszembetűnőbb problé-
májára reflektálva alkotják meg, ami a hatalmas zöldfelület haszná-
laton kívülisége. Nevét egyrészt funkciója ihlette — váltani kíván az 
eddig elzárt hátsó udvar kihasználatlanságán —, de a formájára is 

hivatkozik, váltakozva jelennek meg benne a fedett-fedetlen, illetve 
nyitott-zárt terek. A diákok fejlődését szolgálja, hogy a pavilon tere, 
anyaga és működése, valamint az őt körülvevő tér is elősegíti a 
környezettudatos szemlélet kialakítását. 
A diákok fő tartózkodási helyére, a sportpálya melletti kisebb füves 
területre nyitott közösségi teret tervezünk, moduláris kültéri bútorok-
kal. A területet ilyen módon újragondolva kisebb-nagyobb csoportok-
ban tudják majd használni. A fő tömeg egy több közösségi magot 
felölelő pavilon. Az egyik mag, egy kisebb fedett lelátó, a megnyitás 
szerepét tölti be, amit a terület sportpályák felőli oldalán való elhe-
lyezéssel érzékeltetünk — funkcionálisan ezekhez tartozik, viszont 
a hátsó udvar füves területébe türemkedik bele, ezzel kapcsolatot 
teremtve a kettő között. A másik mag a kültéri oktatásra és kötetlen 
filmnézésre is alkalmas szabadtéri tanterem. A gyerekek szellemi 
és szociális fejlődésére is figyelve egy fedett-nyitott, közösségi tér 
létrehozásával adunk választ az udvar elzártabb zugainak haszná-
latára. A pavilonon belül, mozgatható falelemekkel, kiscsoportos 
foglalkozásokra is alkalmas fedett, privátabb terek kialakítására is 
adunk lehetőséget.
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MODULÁRIS KABIN / LAKÓ ÉS 
EXPLORATÍV TANSZÉK
Elnök:  Nagy Márton, BME Lakóépülettervezési Tanszék, egyetemi docens 
Tagok: Fábián Gábor, BME Exploratív Építészeti Tanszék, egyetemi adjunktus
 Huszár Zsolt, BME Építéstechnológia és Építésmenedzsment Tanszék, egyetemi adjunktus
 Zombor Gábor, DE Építészmérnöki Tanszék, egyetemi docens
Titkár: Gulyás Eszter, BME Lakóépülettervezési Tanszék, doktorandusz
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BölcsIDE, bölcsODA – A moduláris mini 
bölcsőde mintaterve
szerző: Ambrusz Vivien Emese
konzulens: Fábián Gábor DLA, Exploratív Építészeti Tanszék, egyetemi 
adjunktus 

BölcsIDE, bölcsODA – A moduláris mini bölcsőde mintaterve 
Az elmúlt évtizedekben a magyarországi nagyvárosokban élő fiatalok 
közül egyre többen döntenek úgy, hogy elhagyják a nyüzsgő, városias 
környezetet, és helyette vidéken alapítanak családot. Ennek a ten-
denciának köszönhetően egyre több elnéptelenedett kis településre 
tér vissza az élet, a gyerekzsivaj. A kisgyermekek növekvő száma és 
az édesanyák munkavállalásának segítése eredményezte a 2018-as 
jogszabályt, miszerint minden településen, ahol legalább 5 család 
igényli, az önkormányzat köteles a bölcsődei szolgáltatást megszer-
vezni. A falvakban, községekben sokszor erre a tökéletes megoldás 
a mini bölcsőde. A mini bölcsőde olyan intézmény, mely a klasszikus 
bölcsődéhez képest kisebb létszámú csoportban, egyszerűbb sze-
mélyi, tárgyi és működtetési feltételek mellett nyújt szakszerű gon-
dozást és nevelést. Az új intézménytípus bevezetésével lehetőség 
nyílik arra, hogy amennyiben legfeljebb 7 kisgyermek – ha valameny-
nyi gyermek betöltötte a második életévét, akkor 8 fő – ellátására 
jelentkezik igény, abban az esetben egy, a bölcsődénél egyszerűbb 
létesítési és működtetési formát hozzon létre a település. 
Ezt az új és máris igen népszerű intézménytípust igyekszik kiszol-
gálni a mintaterv, amely gazdaságos, egyszerűen és gyorsan épít-
hető, az esetleges demográfiai változásokat követve áttelepíthető/
bővíthető moduláris, előregyártott megoldás. A terv célja, hogy kis 
alapterületen, kevés nyersanyag felhasználásával kínáljon egy élhető, 
praktikus, bárhová adaptálható házat, ami választ ad ezekre az új 
szociális kérdésekre.
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Éjszakázó
szerző: Budai Flóra, Pais Boglárka
konzulens: Weiszkopf András, Lakóépülettervezési Tanszék, 
tanársegéd 

Hogy mi is a hajléktalanság? Olyan életkörülmény, melyben az egyé-
nek nem rendelkeznek állandó, megfelelő körülményű és biztonságú 
lakhellyel. Hajléktalannak nevezzük azokat az embereket, akik éjsza-
káikat közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helységekben 
töltik. Sokan nem is gondolnák, de Magyarországon a fedél nélküliek 
száma megközelíti a 10 000 főt, ebből 2300 fő a leghidegebb idő-
szakot is közterületen tölti. Ilyenkor az átlagember felteszi magában 
a kérdést, hogy vajon miért nem keresnek fel, számukra fenntartott 
melegedőt. Ez a kérdés vezetett minket is a témánk kutatásában. 
Hazánkban a hajléktalanokat különböző struktúrájú szálláshelyek 
fogadják: 
-fapados szállások, melyben csak éjszakára kapnak menedéket 
-átmeneti szállók, ahová várólistáról lehet bekerülni de már hosszabb 
időre ad menedéket 
Elmélyedve ebben a témában, megértettük ezeknek az embereknek 
az „igényeit”, hiszen ez fontos ahhoz, hogy önmagukat teljesértékű 
embereknek tekintsék és ezzel a társadalomba való visszailleszkedé-
sük megvalósulhasson. 
Tervünk alakulását ezek az igények vezették: 
-tömegszálló helyett 2 személyes menedékek, melyekben hangsúlyt 
kap a magánszféra 
-nemek szerinti szeparáció helyett megengedett együtt lét a párkap-
csolatok fenntartása céljából 
-állatbarát kialakítás a magány megszüntetésére 
-zárható kapszulák a magán tulajdon védelmére 
-időjárás elleni védelem téli és nyári hónapokban egyaránt 

-vizesblokk kialakítása higénia szempontjából betegségek elkerülése 
érdekében 
-kapszulák csoportba helyezésével kisebb közösségek kialakulása 
-vándorlás elkerülése végett kerületek szerinti letelepítés 
A koncepciónk kialakulásával reményeink szerint hozzá járulunk 
ezen problémák megoldásához.
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Kabin a természetben
szerző: Ljavinyec Nina Dominika, Szendery Csongor
konzulens: Máthé Dóra, Lakóépülettervezési Tanszék, tudományos 
segédmunkatárs 

Egy kabin, magányos a tájban, vagy épp sokadmagával feszül a 
környezetben. Vajon milyen felhasználást rejthet magában távol 
mindentől? 
Napjainkban az emberiség már szinte mindent meghódított, behálóz-
tuk a bolygót. Minden irányban és minden területen hódítani akarunk. 
Alig maradt tiszta érintetlen természeti környezet, ami emberi 
befolyástól mentes. Ennek következtében még inkább felértékelődött 
a vad puritán természet, amely sokunk számára csak egy fikcióként 
létezik. Egyre többekben lázad fel az ősi ösztön, ami a természetbe 
hív. Kutatásunk során őket helyezzük a fókuszba, a vándor lelkeket, 
akik a természetbe vágynak menekülni a város zaja elől. 
Központi témánk belenyúlni az érintetlen természeti tájba, annak 
érdekében, hogy egy csepp biztonságot helyezzünk le, egy kis kabint, 
ami biztos menedéket jelenthet az éjszaka átvészelésére vándorok, 
túrázók számára. 
Ezt a kis két fős építményt távoli természeti tájakon áthaladóknak 
szánjuk, akik egy két éjszakát töltenek el benne. 
A természeti tájat teljes egészében tisztelve, kabinunk egy pici elem-
ként bújik meg, a környező tájra fókuszálva, mivel szeretnénk megra-
gadni az érintetlen természet érzését. Így a kabin minimális alapvető 
funkcióval van ellátva és csak a nélkülözhetetlen emberi igényeknek 
tesz eleget. A térhasználatot minimalizáljuk, hogy minél kisebb teret 
metsszünk ki a számunkra oly fontosnak gondolt környezetből, 
törekszünk az egyszerűségre. Ehhez egy előregyártott kabint képze-
lünk el, amely lábakra emelve, formálásában és anyaghasználatában 
is környezetbarát. 

Kabinunk létének feltétele az önellátás, távol minden karbantartástól 
és fenntartástól. Ezt a leegyszerűsített térhasználattal és funkcióval 
érjük el. A korszerű technológiákhoz híven a kabin kap egy vezérlő 
rendszert, amely beengedi az arra járót, továbbá GPS koordináták 
elérését biztosítja. Tehát ez egy olyan objektum, ami bárhol lehelyez-
hető, könnyen felállítható, így kiemelt szempont a modularitás és 
könnyű szállíthatóság. 
Azonban mi történik, ha a civilizációhoz közeledve szeretnénk lehe-
lyezni egy ilyen építményt, a természeti és épített környezet határ-
zónájában, ahol egyre növekvő emberi igények és funkciók jelennek 
meg? Tudjuk e moduláris építményünket sorolással egy nagyobb 
objektummá formálni, egy nomád szállássá olyan embereknek, 
akik el szeretnének vonulni egy kis időre? Ebben a léptékben az egy 
éjszakás kabin kiegészül, igazi élettérré válik biztosítva a mindennapi 
élet feltételeit akár több embernek, de továbbra is a legpraktikusabb, 
természetközelibb módon. 
Tehát egy olyan kabin létrehozása a célunk, amely önmagában is 
megállja a helyét, de sorolhatóságával nagyobb léptéket is tud ölteni. 
Kísérletet teszünk a megfelelő forma megtalálására, amely egy jól 
működő struktúra részeként is értelmezhető. Célunk, hogy a világot 
megunt ember eljusson oda, ahova sose gondolta volna, hogy elér. 
Jegyzék: 
www.thetravelmagazine.net 
www.blessthisstuff.com 
www.dezeen.com
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Miért akarunk saját házat építeni? 
Csinálás öröme a moduláris építészetben
szerző: Péczeli Panna, Szarvas Léna
konzulens: Nagy Márton DLA, Lakóépülettervezési Tanszék, egyetemi 
docens 

Miért akarunk saját házat építeni? 
Csinálás öröme a moduláris építészetben 
A címben szereplő kérdésre sok válaszlehetőség elképzelhető. Talán 
azért szeretnénk saját kezűleg lakóhelyet építeni magunknak, mert 
függetlenednénk, de még nincsen állandó keresetünk? Ezért minek 
építkeznénk, hiszen az egyetemistáknak ott a kollégiumi lakhatás 
lehetősége, vagy esetleg a lakásbérlés. Előfordulhat, hogy nem talá-
lunk olyan épületet, lakást vagy házat, ami megfelel igényeinknek? 
Biztosan találnánk ilyet, főleg, ha a felújítás, átalakítás lehetősége is 
rendelkezésünkre áll. 
A valódi válasz a kérdésre szerintünk a csinálás örömében rejlik. 
“Hallok és felejtek,  
Látok és emlékszek,  
Csinálok és megértek.”  
Konfuciusz 
Az építészek, úgy ahogy a képzőművészek, azért alkotunk magunk-
nak, mert maga a létrehozás folyamata vonzó számunkra. Olyan 
rejtett értékeket képvisel, amit nem helyettesíthet semmi. Az anya-
gok megismerése, azok megmunkálásának számos lehetősége és 
kombinálása, valamint az ezzel való kísérletezés új kapukat tár ki 
előttünk. Varga Ferenc, szobrász, képzőművész PhD dolgozatában is 
említést tesz arról, hogy a szoborfaragásra való késztetésének oka: 
”..használni kívánom kezemet és a szememet.” Az alkotás folyama-
tától kapott létöröm és az azzal szerzett tapasztalat építészhallga-
tóként első körben csak a padok közé szorítva ér el minket, tantár-

gyakhoz kötődő feladataink elvégzése közben. A workshopok és az 
építőtáborok látogatottsága jelzi, hogy a csinálás vágya sokunkban 
jelen van a kötelező iskolai teendőinken felül is. 
Dolgozatunkban szeretnénk fókuszba helyezni az alkotás örömét és 
a közösség bevonását ebbe az érzésbe egy segédlet vagy ötlettár 
segítségével. 
forrás: 
https://docplayer.hu/16447195-Szoborfaragasrol-a-technokultu-
ra-es-a-tomegmedia-koraban.html 
http://dla.epitesz.bme.hu/appendfiles/1300-ek_onodibetti_6.pdf
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Re:vidék
szerző: Czap Timea, Faur Csenge, Szalai Csenge
konzulens: Dankó Zsófia DLA, Lakóépülettervezési Tanszék, egyetemi 
adjunktus 

Évek óta látványosan erősödő tendencia lakhatás körében a rurális 
területek újra felértékelődése, a slow-life, mint életstílus tudatos 
választása. A városhoz távolabbról való kapcsolódás a vidéki élet 
előnyeivel. Mindennek egy fenntartható, megvalósítható, és élhető 
módján. 
Ez a trend évek óta világszerte jelen van, míg hazánkban lassan kezdi 
bevenni magát a köztudatba. Érdekes, hogy bár rendelkezünk az 
adott igényeket kielégítő lakásállománnyal, mégis gyakran hajlamo-
sak vagyunk ezt elfeledni, alábecsülni értékeit. 
A covid hatására sok emberben erősödött az igény és megnőtt az 
érdeklődés a vidéki lakhatás iránt. Viszont mindezt úgy, hogy közben 
elérhető közelségben maradjon a városok adta infrastrukturális, szo-
ciális, kulturális lehetőségek tárháza. Éppen ezért dolgozatunkban 
olyan területek vizsgálatát helyezzük kilátásba, ahol ezen adottságok 
rendelkezésünkre állnak. 
Szintén a karantén időszaka alatt bizonyosodott be, hogy a táv-
munka már a technika fejlődődésével egy hatékony alternatíva, 
amely sok ember számára teszi lehetővé, hogy elhagyja a városokat, 
és peremterületekre költözhessen. 
Ezekkel a lehetőségekkel nem vagyunk már úgy helyhez kötve, ahogy 
korábban. A lakhelyünk, a munkahelyünk és a szociális életünk egy 
sokkal rugalmasabb, mobilisabb kapcsolatban áll egymással. Ez 
az igény és új gondolkodás sok frissdiplomásban, fiatal szülőben is 
felveti egy új fajta lakhatás gondolatát. 
Dolgozatunk célja tehát egy olyan toolkit létrehozása, amelynek 
segítségével a meglévő lakásállomány mobilis átalakítása és 
használatba vétele lehetővé válik, és egy olyan lakhatási rendszer 

kiépítése fiatalok számára vidéken, amely képes versenyt tartani a 
külföldi tendenciákkal, ahol egyszerre élvezhető a vidéki élet és a 
városi lehetőségek minden pozitívuma. 
Források: 
Föld 2.0 TDK dolgozat - Czap Timea, Faur Csenge, Szalai Csenge 
http://www.epszerk.bme.hu/index.php?id=C0108 - környezettudatos 
épszerk 
Klaus Daniels (1998) Low-Tech Light-Tech High-Tech, Birkhäuser 
http://www.terport.hu/webfm_send/1362? 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/psp.2273?
https://www.forbes.com/sites/annalisagirardi/2019/04/21/why-
young-italians-are-leaving-cities-to-start-a-new-life-as-farmers-in-the-
countryside/
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ZUG // HELY // TÉR
szerző: Kukolya Blanka, Szücs Viktória
konzulens: Varga Tamás DLA, Lakóépülettervezési Tanszék, egyetemi 
docens 

Dolgozatunk a társadalom peremére szorult emberek //téli //krízis 
lakhatásával, ideiglenes elhelyezésével és helyzetük javításával fog-
lalkozik. Első lépésként utánajártunk ennek a komplex problémának, 
felmértük a szociális védőháló kereteit, lehetőségeit, és a hiányos-
ságok elemzésével alakítottunk ki konkrét válaszokat. Felvetésünk 
három alegységre tagolható, melyek egyenként is önálló megoldást 
nyújthatnak különböző téri szituációkra, társadalmi helyzetekre. Ezen 
rendszerek egyidejű, egymásra épülő alkalmazása már egy összetet-
tebb problémamegoldás felé is mutathat, mely lefedi az éjszakai és 
nappali elhelyezést, illetve a társadalomba való visszaintegrálódást 
segíti. 
ZUG //éjszakai //rehabilitáció//menedék 
Első lépésként felmértük a már meglévő szociális épületállományt, 
és arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a fedél nélkül élők miért 
nem veszik igénybe szívesen ezeket a menedékeket. A szociális 
szférában dolgozó emberekkel való beszélgetés, illetve néhány 
hajléktalanszálló felmérése után arra jutottunk, hogy ezen épületek 
belsőépítészetének fejlesztésével lehetne ösztönözni az embere-
ket a szolgáltatások igénybevételére, a privát tér kialakításával egy 
biztonságosabb környezetben való létre. Megoldásként pedig egy 
olyan beltéri, alvó és rakodó modult terveznénk, mely az emberi 
létminimumhoz szükséges személyes szférát teremtené meg. Egy-
ben pedig a modularitást és a fenntarthatóságot kihasználva olcsó, 
könnyen felállítható és különböző meglévő terekben is alkalmazha-
tóvá válna. 

HELY //nappali //innováció //közösség 
Második lépésként a rászorulók nappali elhelyezését vizsgáltuk. Itt 
olyan kültérbe/ közparkba/ városi környezetbe könnyen adaptálható 
modulokat terveznénk, mely a rászorulóknak biztosítanak nappali 
elhelyezést és különböző szolgáltatásokat, melyek a meglévő intéz-
ményekből még hiányoznak. Például téli melegedőt, orvosi modult, 
étkeztetőt és nappali foglalkoztatót. 
TÉR //állandó //revitalizáció //integráció 
Programunk utolsó pontjaként pedig már elhagyatott gyárcsarnokok 
revitalizációjával foglalkoznánk. A már megtervezett modulokat 
helyeznénk el itt, melyekből egy teljes, az integrációt segítő otthont - 
intézményt alakítanánk ki a rászorulók részére.
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VÁROS / RECOVERY _ MŰVÉSZETI
Elnök:  Vörös Tamás DLA, BME Urbanisztika Tanszék, egyetemi adjunktus, Veszprémi Érsekség, egyházmegyei  
 főépítész 
Tagok: Galina Zoltán, BZS50 Műterem, vezető tervező
 Kukucska Gergely, Valyo, aktivista, Formiconcept, építész
 Horváth János Antal, író, rendező
Titkár: Monory Rebeka, BME Urbanisztika Tanszék, doktorandusz
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Bambuló
szerző: Varga Liza, Ramocsai Kata, Csanády Anna Dorottya
konzulens: Dr. Hory Gergely, Urbanisztika Tanszék, egyetemi 
tanársegéd 

A város tereinek sokszínűsége használóinak változatosságából 
fakad. Az emberek alapvető mozgásai és cselekedetei izgalmas, és 
olykor váratlan helyzeteket hoznak létre, melyeket általában csak a 
világból kiszakadó bambuló ember képes végtelen nyugalmában 
észrevenni. 
Az emberek monoton és kiszámítható mozgását a városban időn-
ként felborítják váratlan események, melyek a hétköznapok világába 
beleragadt embert is kimozdítják a komfortzónájából. Káosz, tömeg 
és zavarodottság alakulhat ki pillanatok alatt, amire sokszor maga az 
épített környezet sincs felkészülve.(Például a közlekedési infrastruk-
túrában bekövetkező hirtelen változások. Egy buszmegálló járda-
szigete, ami normális viszonyok között működőképes, egyszer csak 
szűkösnek bizonyul, ha a megszokott menetrenden felül, pótlóbu-
szok helyéül is szolgálnia kell.) 
A hétköznapokban viszont ennél nehezebb megtalálni a különleges 
pillanatokat. Emberek haladnak el rutinszerűen egymás mellett anél-
kül, hogy észrevennék egymást. Ugyanazokat a tereket városlakók 
százai használják különböző napszakokban, és ezeknek a párhuza-
mosan futó élethelyzeteknek a találkozásainál alakulnak ki a városi 
élet terei. 
A videóval való megjelenítést azért tartjuk különösen izgalmasnak, 
mert egy dinamikus eszköz, amely a tereket és helyzeteket moz-
galmasságukkal együtt, hangok érzékeltetésével képes bemutatni. 
Dokumentációnkban kívülállóként szeretnénk megfigyelni a város 
mindennapi történéseit. Ezeket statikus szemszögből, a forgatag-
ban mozdulatlanul álló bambuló nézőpontjából jelenítenénk meg. A 

videót ebből a sajátos irányból, személyes benyomások, és megfi-
gyelések alapján készítenénk, elsősorban egyszerű és mindennapos 
tevékenységek szépségének kiemelésével.  
“Látod a lámpákat és a sok színes reklámfényt mindenütt? Haldokló 
korban élünk, de ebben a városban mégis lobog az élet... 
...Emberek siettek el mellettem, mindegyiknek célja volt, mindegyik 
tartozott valahová. Mindenki hazamehetett, csak én nem. Lassan-
ként olyan valószínűtlen lett minden... 
...A házak hosszú sora, mely a végtelenbe vész, a rengeteg ablak, 
mely mögött emberi sorsok fejlődnek megszabott útjukon. Millió 
ember szívverése, egy milliószoros motor szüntelen üteme, amint 
forog, döbörög, és minden fordulatnál kérlelhetetlenél közelebb jut 
a halálhoz. Olyan titokzatos és olyan értelmetlen – hát lehet ezt 
valóságnak tekinteni?”2 
1Sodródó, öntudatlan, meditatív állapot. 
A bambuló kilép az általa ismert valóságból és képes egy-egy helyzet 
más szemszögből való megfigyelésére. 
2Erich Maria Remarque: A Diadalív árnyékában
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Fehér doboz - Komfort vagy esztéktika? 
szerző: Szűcs László, Hegyessy Luca, Réthelyi Gergely
konzulens: Dr. Hory Gergely, Urbanisztika Tanszék, egyetemi 
tanársegéd 

A városban járva a nézelődőnek sokszor házak erkélye nyújtja az 
egyetlen kapcsolatot a városlakókkal. Ezek tulajdonképpen a lakások 
kis darabjai az utcán. Abból, ahogy az emberek az erkélyen viselked-
nek, következtethetünk mindennapjaikra. Másrészről viszont a városi 
sűrűségben lakóknak (az ablakokon kívül) ez az egyetlen kapcso-
lata a külvilággal. Ennek ellenére néha a belső komfort érdekében 
feláldozzák ezt a kapcsolatot, és esetleg lomtárnak használják, vagy 
hagyják, hogy a légkondicionáló berendezés kültéri egység parazita 
módjára elfoglalja azt. 
A globális felmelegedés hatására és a növekvő komfort igények 
miatt az emberek, olyan megoldásokat keresnek, amelyekkel a 
megfelelő belső hőmérsékletet tudják biztosítani. A nyári hónapok 
egyre melegebbek, ezért a társadalomban egyre fokozódik az igény a 
különböző klimatizáló eszközök beépítésére. 
A XIX. és XX. század során épület budapesti lakóépületek jelentős 
része nincs felkészülve a klímaváltozás okozta kihívásokra, hiszen 
tervezésük idején ennek a szempontnak általában nem tulajdonítot-
tak akkora jelentőséget, mint manapság az építészeknek az épületek 
tervezése során nem kellet figyelniük arra, hogy további berende-
zések kerülhetnek akár az épületek homlokzatára, így ezeknek az 
elhelyezése az évtizedek során a lakók esztétikai és formai érzékére 
volt bízva. az épületeket használó emberek különféle megoldásokat 
találtak ki a klíma berendezések elhelyezésére, ezáltal egy olyan 
változékony és sokféle helyzetet teremtve, amelyek minden lakás 
esetében más téri szituációt eredményeznek. A klíma berendezés 
felszerelésével egy olyan doboz kerül az épület homlokzatára, amely 
nem csak formailag, hanem például akusztikailag is okoz változáso-
kat 

A művészeti TDK során ezeknek a kültéri egységeknek az esztétikai 
és formai elhelyezésével foglalkozunk, amelyek az épített környeze-
tet nagymértékben változtatják
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Menedék
szerző: Kun Kristóf
konzulens: Dr. Hory Gergely, Urbanisztika Tanszék, egyetemi 
tanársegéd 

Az idei TDK-dolgozatom témájául a Váratlan téri történeteket válasz-
tottam.  Ezen belül a Menedék című kisfilmemmel az emberek városi 
környezetre való támaszkodását mutatom be, melyben azt vizsgá-
lom, hogy milyen városépítészeti szituációkat használnak időszako-
san fedélként, tető gyanánt. 
Alapvető emberi szükséglet, hogy legyen valami a fejünk felett, 
hiszen időről időre ki vagyunk téve az időjárás viszontagságainak, 
legyen az a tűző napfény, erős szél vagy hirtelen leszakadó eső.
Megfigyelhetünk olyan téri megoldásokat, épületeket, vagy kiszolgáló 
építményeket, amik eleve védő funkciót hivatottak ellátni, például a 
buszmegállók, kapualjak, terasztetők; s olyanokat is, amelyek spon-
tán alakulnak a kezünkben óvó eszközökké: például ilyen az esős 
időben a fejünk fölé tartott újság vagy nejlonzacskó. Igyekszem azo-
kat a jeleneteket megfogni a mindennapokból, amiket a hétköznapi 
rohanásban már nem is veszünk észre: a szerelmespárt elvonulva 
egy kapualjban, hajléktalan embertársaink átmeneti meghúzódási 
helyeit, az eső elől menedéket kereső emberek megoldásait. Minden 
embernek megvan a maga története, melynek része az is, ahogyan a 
körülötte lévő teret használja. Remélem a filmem nem csak érdekes 
szituációkba, hanem az emberi életekbe is betekintést enged, s segít 
jobban megismerni társadalmunk egy-egy szeletét.
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Szellemi Átrakodó
szerző: Szekeres Zsanett
konzulens: Szabó Árpád DLA, Urbanisztika Tanszék, egyetemi docens, 
Varga Imre, Urbanisztika Tanszék, mérnöktanár

Jelen dokumentummal nyújtom be jelentkezésem a Tudományos 
Diákköri Konferenciára művészeti szekcióban. Pályamunkám 
alapjául szolgált az egyetem Urbanisztika Tanszéke által meghirde-
tett témafelvetés, mely a Pest megye északi részén található Szob 
városhoz tartozó Szob-Nagybörzsöny erdei iparvasút felszámolt 
szakaszán található folyami átrakodó interpretációját tűzte ki célul. 
A fent említett feladat kibővítésével kristályosodott ki az a művészeti 
program, melyet bemutatni kívánok. Ennek részét képezi az átrako-
dóhoz kapcsolódóan az átrakodás helyét adó kikötő és a közeli épít-
mény maradványok értelmezése is. Szándékom volt a teljes „talált 
tárgycsoport” együttes használata, ahogy ezek egységet alkottak az 
iparvasút működése idején is. A vasúti szakasz 1992-es leállása óta 
a természet és az emberi beavatkozás a vonal nagy részét eltüntette. 
A megmaradt részek tartós anyagból és jó minőségben épültek, 
így az évek távlatában is értelmezhetőek maradtak. Ezen elemek 
elbontásra nem fognak kerülni, mivel a helyszín természetvédelmi 
terület így az építkezés nem megengedett, a város hozzáállása pedig 
neutrális az építményekkel szemben. Jelenlegi helyzetben két opció 
áll fenn: 
- Az egykor hidegen funkcionális terület új értelmezési lehetőséget 
nyer a természeti folyamatok beteljesülésével a környezetbe való 
teljes integrálódással, alkalmat adva a változás, elhasználódás és 
integráció fogalmak újra értelmezésére. 
- A flórától való megtisztítás és kiemelés mellett az együttes többlet 
tartalommal való ellátása az épített és naturális környezet, valamint 
a revitalizáció gondolatkörének mélyebb megismerésével. 

Célom a második potenciál megvalósítása magas szintű értékmi-
nőségben. E kitűzés eléréséhez a megjelölt objektumok és a terület 
elemzését elméleti anyagok, rajz, és modell segítségével jártam 
körül. A végeredmény a természetes környezethez illeszkedő, ugyan-
akkor épített voltának mesterségességével kiemelkedve lehetőséget 
ad arra, hogy az együttes önálló felfedezésének élményét átélve akár 
látogatóként is magunkénak érezhessük a helyszín örökségét.
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VÖRÖSTÓI MODUL / MODULÁRIS 
TERVEZÉS MŰHELY
Elnök:  Karácsony Tamás, BME Középülettervezési Tanszék, egyetemi docens 
Tagok: Vukoszávlyev Zorán PhD, BME Építészettörténeti és Műemlékvédelmi Tanszék, egyetemi docens
 Vági János, DE Építészmérnöki Tanszék, egyetemi adjunktus
 Szederkényi Lukács, építész, AU Workshop
 Fekete-Tracz Gabriella, Vöröstó polgármestere
Titkár: Müllner Péter, BME Lakóépülettervezési Tanszék, doktorandusz
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Bruderhaus atlasz
szerző: Gunther Ágota, Kosztya Csilla
konzulens: Kronavetter Péter DLA, Középülettervezési Tanszék, 
egyetemi adjunktus 

Budapest történelme során háromszor állt ostrom alatt, utoljára a 
Második Világháború végén, 1944 késő őszétől 1945 februárjáig. Az 
utolsó ostrom nyomai azonban nemcsak az itt-ott még fellelhető 
lövedékek lyuggatta homlokzatokon maradtak ránk, hanem abban a 
több mint 100km-nyi erődítményrendszerben is, amely Budapestet 
több gyűrűben is körbe veszi. Ezt az erődítményrendszert, melynek 
részei tüzérségi lövegállások, bunkerek és lövészárkok, a magyar 
honvédség katonái mellett munkaszolgálatosok és azok a budapesti 
lakosok építették fel, akik őszintén hittek a városuk védelmében. Ez 
egy olyan történelmi esemény, amelynek mára alig maradt élő szem-
tanúja, így a nagy erődrendszer emléke is feledésbe merül és szépen 
lassan magába zárja a természet. 
Munkámban azt szeretném vizsgálni, hogy mit is jelent nekünk ma 
ez az erődítmény rendszer? Hogyan viszonyulunk (viszonyulhatunk) 
hozzá? Van-e egyáltalán létjogosultsága Budapest majd’ 80 évvel 
ezelőtti ostromára emlékezni, és ha igen, hogyan lenne érdemes 
erre az erődrendszer maradványaihoz kapcsolódó építészeti választ 
adni? 
Mindezt azért találom fontosnak, mert az emlékezés kultúránk egyik 
alappillére, identitást és csoporthoz tartozást képez. A múltunk 
alapján tesszük a következő lépéseinket, azonban mint mindent, úgy 
emlékeket is szelektálunk. Az ostrom, a Második Világháború egyik 
leghosszabb és legintenzívebb ostroma rengeteg áldozatot követelt. 
Az áldozatok – katonák, civilek – sokszor azonban ma már vállal-
hatatlan ideológiák nevében haltak meg, így a rájuk való emlékezés 
mikéntje és miértje (mint azt az elmúlt években több hazai példa, 
mint pl. az erősen vitatott Szabadság téri „Német megszállás emlék-
műve” esetében is láthattuk) nagyon érzékeny kérdés, hiszen egy 

ilyen emlékhely mintaértékű lehet. A fenti kérdések megválaszolása 
alapvetően szükséges ahhoz, hogy el tudjuk dönteni, hogy a múlt 
efféle nyomaival mihez tudunk kezdeni, hiszen egy új, városi emlék-
hellyel ellentétben itt már egy megépült, hatalmas rendszer nyoma-
iról van szó, melynek elbontását csak a természet képes elvégezni. 
Megeshet, hogy ennek bizonyos részeit nem érdemes az enyészetre 
hagyni és érdemes új, számunkra fontos jelentésekkel feltölteni. 
A kutatást a releváns szakirodalom segítségével az emlékezetkultúra 
témakör vizsgálatával, valamint példák elemzésével és összeha-
sonlításával alapoztam meg, ezekből született meg végül a fenti 
kérdésekre adott építészeti válasz. 
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Cékla. – közösségi kert és termelői piac, 
Vöröstó
szerző: Érsek Máté Attila, Vinkovics Réka
konzulens: Kronavetter Péter DLA, Középülettervezési Tanszék, 
egyetemi adjunktus 

Munkánkban Vöröstó meglévő, használaton kívüli pajtáinak kortárs 
felhasználási lehetőségeit vizsgáljuk. Hogyan adható közösségi 
és egyéni értelemben is előnyös válasz a meglévő pajtaállomány 
korszerűsítését érintő kérdésekre? 
Vöröstó szinte érintetlen és homogén településstruktúrája jelenleg 
csekély lehetőséget kínál adekvát funkciójú és a közösség által 
differenciáltan használható közterületek létesítésére. A falu, illetve 
annak szűkebb értelemben vett makrokörnyezete hiányt szenved 
kereskedelmi szolgáltatások terén is. Munkánkban ezen két felvetés 
összekapcsolását tűztük ki célul; szándékunk egy közösségi kertként 
és piacként is használható közösségi tér létrehozása. 
A növénytermesztés és földművelés évszázados hagyományának 
szép lenyomata a különleges településszerkezet és az épített örök-
ség. A műemléki védettséget élvező struktúra megtartása mellett 
fontosnak tartjuk, hogy e tevékenységek továbbra is a falu életének 
részét képezzék. 
A helyszínbejárás, illetve az ott élőkkel folytatott beszélgetések révén 
lehetőségünk nyílt betekinteni a régió kis falvainak mindennapjaiba. 
A személyes élmények segítségével pontosabb képet alkothattunk 
Vöröstó mai helyzetéről, ezek mentén vizsgáltuk a telepítési ténye-
zőket. Szociológiai megközelítésben is foglalkozunk a településsel, 
illetve a földművelés lehetőségeinek feltárása és a közlekedési 
infrastruktúra elemzése szintén a kutatás részét képezi. 
Lényegesnek tartjuk, hogy a tervezési feladattal csökkenteni tudjuk 
a falu és a környező kisebb települések elszigeteltségét. Vöröstó és 
szomszédos falvai — Barnag, Nagyvázsony, Mencshely — a közel-

múltban részévé váltak napjaink nyaralókultúrájának. A városokból 
vidékre költözők számára az egészséges életmód lényeges szem-
pont az étkezés terén is, így fogyasztóként mindenképp, illetve akár 
termelőként is jelen lehetnek a helyben termelt élelmiszerek piacán. 
Építészeti síkon személyes érdeklődésünk és a helyi adottságok 
határozzák meg a koncepció vezérfonalát. Miként ötvözhető a 
hagyományos architektúra kortárs eszközök használatával, hogyan 
menthetőek át a meglévő szerkezeti, téri elemek közösségi funkciót 
kiszolgáló rendszerré? 
A célterület vizsgálatakor tágabb összefüggésekre is fény derült. A 
beavatkozás léptékét azonban település, illetve egyéni telek szintjére 
szűkítettük. Célunk, hogy a fentiekben részletezett felvetések mind-
egyikére kompakt választ adó aktuális szellemiségű terv szülessen, 
amely valós igényekre reagálva gazdagítja Vöröstó épített szövetét.



141140

Határ/tér
szerző: Zacher Márton, Kálmán Erik
konzulens: Nagy Márton DLA, Lakóépülettervezési Tanszék, egyetemi 
docens 

Mit lehet kezdeni egy olyan faluval, amelynek talán egyetlen érde-
kessége a településszerkezetben rejlik, ami viszont mára funkcióját 
vesztette. A helyiek egyre kevésbé foglalkoznák már mezőgazdaság-
gal, így nem használják ki a pajtasort, a környezettel való összekö-
tő-védő kapcsolata pedig megszűnt. A műemléki védettség alatt álló 
település talán nem a Balatonfelvidék legfrekventáltabb helyén fek-
szik, nem övezi dombos szőlővidék és jó termőföld és egyre inkább 
elnéptelenedik. Mi a jövője egy ilyen településnek az elvárosiasodó 
társadalomban? 
Divatossá vált a térségben az ezekhez hasonló pajták átalakítása 
szálláshellyé, amely a néhány éjszakás turizmust fokozza a falvak-
ban. Ennek a rétegnek az itt tartózkodása egyrészről sok családnak 
a megélhetését biztosítja, ugyanakkor sok konfliktust is ébreszt. Ha 
a helyiek nem érzik a sajátjuknak a falut, az az elnéptelenedéshez 
vezet. Dolgozatunkban vizsgálnánk a turisztikai célú hasznosítások 
helyességét, ugyanakkor célunk, hogy feloldjuk azt az ellenmondást, 
amely a falu 80 lakosa és a megváltozott életmód miatt kihasználat-
lan, hatalmas méretű kiszolgálóépületek között feszül. 
A pajták hasznosításának első lépése a teljes falu átfogó jövőképé-
nek kialakítása. Ha egy új funkciót adunk a pajtáknak, azzal kiknek 
segítsünk? A kevés állandó lakosnak, akiknek például nincs közös-
ségi terük a falu egyetlen keskeny utcáján, az ideérkező nyaralókat, 
vagy a táj miatt érkező hétvégét itt eltöltő turistákat? 

Esetleg van-e olyan globális funkció, ami összeköti az összes épüle-
tet és az egyén, illetve a falu számára is hasznos tud lenni, meg-
tartva a falu egységességét vagy szinguláris problémákra választ 
adva, típusmegoldásokat, modulokat létrehozva lehet megújítani a 
pajtákat? 
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korTÁRs
szerző: Madarász Zsuzsa
konzulens: Nagy Márton DLA, Lakóépülettervezési Tanszék, egyetemi 
docens 

Vöröstó község a Balatonfelvidék egy olyan kincse, amely jelenleg 
kiaknázatlan lehetőségeket rejt magában. Az eredeti sváb lakosok 
által kialakított különleges településszerkezet, és a községet keretbe 
foglaló, jelenleg többségében kihasználatlan pajták sora olyan 
építészeti értéket mutat fel, melyekben a mai – az eredetihez képest 
megváltozott – életformák, tevékenységek is otthont találhatnak. 
Az építészeti feladat ennek a mikéntjét meghatározni, és az adott 
válasznak nem csupán műemlékvédelmi, településképi előírásoknak 
kell megfelelnie, hanem túlmutatva ezeken: méltóképpen kell folytat-
nia a hely régre visszanyúló történetét napjainkban. 
Az olyan építészeti tervezés, amely műemlékvédelmi területen 
dolgozik, alapos kutatást, körültekintő előkészítést, a tervezésben 
pedig nagy érzékenységet igényel. Mindemellett a válaszadást meg 
kell, hogy előzze a személyes és pontos kérdésfeltevés a feladat tág 
értelmezési lehetőségei közepette. Jelen esetben a tervezés elindul-
hat egy konkrét pajta-szituáció mentén, esetleg a válasz kereshető 
az egész település működésének kontextusában. Meghatározóak 
lehetnek továbbá a tulajdonosi oldalról felmerülő konkrét funkcio-
nális és egyéb igények, vagy működhet egy funkcióktól független, 
a lehetséges kortárs építészeti beavatkozások eszközeit feltáró, 
atmoszféra alapú tervezés. 
Hasonló problémakör esetén jellemző magatartás a régi, elavult 
funkció helyett új, hasznos funkció keresése és adaptálása, ez eset-
ben viszont, én nem ezt az utat szeretném bejárni. Az előbb említett 
tervezői magatartások közül, egy települést átfogó alternatíva a 
számomra szimpatikus, amely egy-egy pajtához kapcsolódó funkci-
onális és egyéb igényektől, egyedi jellemvonásoktól független. Célom 
az egész település épületállományához, beépítési modorához, anyag-

használatához, történeti szerkezeteihez illeszkedő, kortárs építészeti 
beavatkozások egy eszköztárának megfogalmazása, melyben a 
pajtaépület nem egyedi esetként, hanem modulként jelenik meg. 
Vöröstó pajtasorának újraértelmezése során semleges – minden 
pajtára és felhasználóra értelmezhető – térhasznosítási sémákat, 
lehetőségeket keresek, amelyek anyaghasználattal, hangulattal, 
technológiával kiegészülve adnak alternatív válaszokat a helyi lakók, 
használók számára. Egyfajta leltár, „katalógus” elkészítésére gon-
dolok, amely alternatívákat körvonalaz például az anyaghasználat, 
térosztás, elkészítési technikák tekintetében, meghagyva a szabad, 
egyedi értelmezést és működést a konkrét pajták hasznosításában.
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Variációk egy pajtára
szerző: Tóth Dóra Zsófia
konzulens: Kronavetter Péter DLA, Középülettervezési Tanszék, 
egyetemi adjunktus 

Vöröstó kis, egyutcás, elszigetelt település Nagyvázsony közelé-
ben. A stájer-sváb lakosság által létrehozott egyedi telekstruktúrája 
változatlanul fennmaradt az 1800-as évek második fele óta, ebből 
adódóan műemléki jelentőséggel bír. Az utcára merőlegesen kialakí-
tott telkek egymás mögött helyezkednek el, így a hosszanti épület-
párok között tágasabb kertrész alakulhatott ki, mint a hagyományos 
magyar fésűs beépítés esetében. A településszerkezet további 
sajátossága a telkeket lezáró folytonos pajtasor, amely külső védelmi 
gyűrűként foglalja keretbe a falut. 
A nagyméretű pajtákon keresztül egykor szekerekkel hajtottak ki a 
földekre, mára azonban az épületek elvesztették mezőgazdasági 
funkciójukat. Bár a terméskő falak, a Stájerországból borért cserébe 
beszerzett épületfák, gerendák még őrzik a németajkú lakosság 
építési tevékenységének nyomait, az épületek jelenleg kihasználatla-
nul állnak. 
Az alkotófolyamat során újra szeretném gondolni a pajták jövőjét, 
tiszteletben tartva a népi építészet fennmaradó értékeit. Úgy gondo-
lom, az újraértelmezés nem egyetlen megoldás megtalálásában rej-
lik, hanem a változás kulcsa, hogy eszközöket adjunk a tulajdonosok 
kezébe, ezért több alternatív belakási lehetőségből állítanék össze 
katalógus-szerű gyűjteményt, „étlapot”. Arra szeretnék különböző 
megoldásokat találni, milyen revitalizációs ötletek, funkciók által 
lehetne reagálni korunk igényeire, vonzó célponttá alakítani beköltö-
zők számára a települést és erősíteni a kialakuló helyi közösséget. 
Célom a pajták egyszerű formáját, tömegét a legkülönfélébb módon 
belakni, felsorakoztatni variációkat, kísérleti elképzeléseket. 

Vajon hogyan érdemes kialakítani egy lakóházat a beköltözni vágyó 
család számára? Milyen szálláshelyre lenne szüksége a Mária úton 
megpihenő zarándoknak? Miként lehetne kialakítani a közösség 
tevékenységeinek teret adó kultúrházat? 
Brahms Variációiban eltérő karakterű tételekben dolgozott fel egy 
Haydn-témát – közel száz évvel a mű megszületése, majd letűnte 
után. Vajon lehetséges-e hasonló variációs gazdagsággal nyúlni a 
pajták épített örökségéhez? 
Azt remélem, hogy az eltérő ötlet-felvetésekkel, tervezési megoldá-
sokkal sikerül bemutatnom az elhagyatott pajtákban rejlő lehetősé-
geket.
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A dunai limes Szerbiában - történeti 
értékek és a bemutatás lehetőségei
szerző: Lázár Júlia
konzulens: Dr. Kovács Máté Gergő, Építészettörténeti és Műemléki 
Tanszék, tudományos munkatárs, Kiss Zsuzsanna Emília, 
Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, mérnöktanár, 
Dr. Vukoszávlyev Zorán, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, 
egyetemi docens

A római Limes határvédelmi vonala egy összefüggő rendszerben 
kötötte össze a birodalmat védő különféle méretű és összetettségű 
erődítményeket, utakat és folyami kikötőket. E határvonal három 
kontinensen terjeszkedett, több ezer különböző típusú építmény és 

helyiséget kötött össze, melyek közt légiós táborok és segédcsa-
pati táborok, őrtornyok, vicusok, kikötők, temetők sorolhatók fel. A 
birodalom keleti tartományaiban a határvédelmi rendszer – nagy 
kiterjedése és kedvező elhelyezkedése miatt a Duna mint elsődle-
ges védelmi vonal mentén húzódott – és szolgált hosszú időn át a 
barbár támadások ellen. 
Az Európai Unió által támogatott Living Danube Limes projekt többek 
közt arra törekszik, hogy támogassa a dunai limes-mentén található 
római épített örökség védelmét és megismerését. A projekt egyik 
kiemelt területe Szerbiában, a Római Birodalom idején Moesia Supe-
riorként nevezett területen helyezkedik el. 2021. szeptemberében 
részt vettem a terület egyik jelentős helyszínén, a Viminaciumi Régé-
szeti Parkban megrendezett nemzetközi nyári egyetemen, amely 
során lehetőségünk nyílt betekinteni a terület római kori örökségének 
gazdagságába, és a helyszínek kortárs bemutatási lehetőségeibe. 
Úgy vélem, e részre közel sincs elég figyelem fordítva, mint a limes 
nyugati és középső szakaszaira. A téma aktualitását a tény is adja, 
miszerint ez elkövetkezendő években aktuális lesz a limes keleti 
szakaszának UNESCO Világörökségi-listára való jelölése. Ennélfogva 
dolgozatom célja, hogy betekintést nyújtson a terület Duna-mentén 
elhelyezkedő római kori épületeinek történetébe, áttekintse jelenlegi 
állapotukat és felvázolja a kortárs jógyakorlat alapján a bemutatási 
lehetőségeiket. A témát a nyári egyetem során látott és hallott infor-
mációk alapján dolgozom fel, így a dolgozatban a vizsgált terület 
gazdag történeti, építészeti és tárgyi múltját személyes megfigyelé-
sen alapuló megállapítások is kiegészítik.

A Gyömrői Teleki-kastély története
szerző: Szunyoghy Anna
konzulens: Dr. Halmos Balázs, Építészettörténeti és Műemléki 
Tanszék, egyetemi docens

Országunk történelmének alakításában az államot irányító, a kultúrát 
meghatározó társadalmi réteg, természetes módon, mindig nagy 
szerepet vállalt. A gróf széki Teleki család a 17. század óta vesz részt 
az ország politikai vezetésében, a kulturális élet megteremtésében 
és a nemzetközi konfliktusok rendezésében. A família tagjai között 
akadnak bőven tudósok, költők, politikusok és bizonyára ismerős 
Teleki Blanka vagy Teleki Pál miniszterelnökünk neve. A család törté-
netét tárgyaló általam feldolgozott szakirodalom egyik legfontosabb 
forrása az 1985-ben kiadott „Teleki és Kora” című kiadványkötet. 

A ma Budapest agglomerációjába tartozó, 20 ezer lakosú Gyömrő 
fellendülését és kulturálisan is virágzó életét elsősorban ennek a 
Teleki családnak köszönheti. A város igencsak csábító a Budapest 
zajától nem túl messze menekülő családok, köztük a saját csalá-
dom, számára. Ezért szerettem volna ennek a városnak a történetét 
jobban megismerni. 
Gyömrő település helye már az ókortól lakott volt. A kisfalu élete 
rohamosan fejlődni kezdett, amikor a határban birtokkal rendelkező 
Ráday Eszter feleségül ment Teleki Lászlóhoz 1732-ben. A birtok 
tulajdonosai egyből építkezésekbe kezdtek és lányuknak ajándékoz-
ták a gyömrői Teleki „kiskastélyt”. A Telekiek később egy „nagykas-
tély” építésébe is belefogtak, de ez az épület, kisebb nagyobb nehéz-
ségek mellett, csak a kistestvére után 80 évvel készült el a neves 
magyar építész, Hild József tervei alapján. A nagy kastély a grófi 
család otthonaként belső viszályok és drámák helyszíne, melyek 
végkimenetele gyakran nemzeti jelentőségű volt. A háborúk a kastély 
és a Teleki család életében is fordulópontot jelentettek. Ma már nem 
nemes urak és hölgyek lakják, de pompája, téri kialakítása, hatalmas 
kastélyparkja, oszlopai még hűen emlékeznek azokra az időkre. 
Kutatásomban feldolgozom a Gyömrői Teleki-kastély történetét és 
a régi, korszerűsítési terveket, alapos helyszínbejárás során, a jelen 
állapottal összevetve megmutatom, hogy az egykori grófi otthon 
hogyan alkalmazkodott változó világunkhoz. Ma egy hátrányos 
helyzetű gyermekek számára működő bentlakásos iskola működik 
benne. Ez a funkcióváltás sok drasztikus átépítést és, bizonyára 
nehéz döntések eredményeként, értékek elvesztését jelentette. 
Nemes képekkel, míves bútorokkal teli grófi kastélyból hogyan lett 
sokak számára segítséget jelentő oktatási intézmény.
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A GYŐRI MAGYAR ISPITA ÉPÍTÉSTÖRÉNETE 
A RENESZÁNSZTÓL NAPJAINKIG
szerző: Nánai Zsombor Richárd
konzulens: Dr. Bögöly Gyula, Geotechnikai és Mérnökgeológia 
Tanszék, adjunktus

Győr történeti belvárosában helyezkedik el a csaknem fél évezredes 
múltra visszatekintő Magyar Ispita és templom. A XVII. század első 
felében több középkori házból kialakított, a késő reneszánsz és a 
barokk jegyeit egyaránt magán viselő épületegyüttes az idők során 
sokszor és sokat változott mind funkcióját, mind pedig épületszerke-
zeteit tekintve. Habár az épület korának és szakrális vonatkozásainak 
kapcsán azt feltételezhetnénk, hogy az évszázadok alatt rengeteg 
olyan irat keletkezett, amely megőrizte az utókor számára az Ispita 
építéstörténetét – Győr viszontagságos sorsa és a háborúk pusztítá-
sai nyomán – mégis ezek jelentős része megsemmisült. Töredékek 
azonban mindezek ellenére is maradtak fenn, amelyeknek köszönhe-
tően rekonstruálható az Ispita története. 
A tanulmány célja a ma múzeumként működő épület korábban betöl-
tött funkcióinak bemutatása, valamint ezen keresztül az épületszer-
kezeti változásainak elemzése a XVI. századi előzményépületektől 
kezdve egészen napjainkig. Dolgozatomban a történeti kutatás mel-
lett különböző épületdiagnosztikai – elsősorban roncsolásmentes – 
vizsgálatokon keresztül kívánom feltárni az egyes épületszerkezetek 
jelen állapotát.

A pécsi Havas Boldogasszony-templom
szerző: Ohmacht Petra
konzulens: Dr. Gyetvainé Balogh Ágnes, Építészettörténeti 
és Műemléki Tanszék, egyetemi docens, , Dr. Halmos Balázs, 
Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, egyetemi docens

A Tettye és a Havihegy mind a helyiek, mind a turisták kedvelt cél-
pontja Pécsett, hiszen gyönyörű kilátás nyílik innen a városra. A festői 
helyen fekvő Havihegyi templom egyfajta iránytű, hiszen Pécs szinte 
minden pontjáról látszik. A templom bejárata előtt található híres 
mandulafa pedig, amelyet sokan a Janus Pannonius költeményében 
megénekelt híres dunántúli mandulafájával azonosítanak, 2019-ben 
elnyerte az európai „Az év fája” címet. A templomnak is igen gazdag 
múltja van és építészeti részleteiben is különleges. 
A búcsújáró templom nagy valószínűséggel a törökök kiűzése után 
emelt első szakrális épület volt Pécsett. A várost 1690-ben pestisjár-
vány sújtotta, ekkor fogadták meg a pécsi polgárok, hogy ha túlélik, 
templomot építenek Havas Boldogasszony tiszteletére. A járvány 

elmúltával, fogadalmuknak eleget téve megkezdték az akkor még 
„Kakasdomb”-ként ismert magaslaton a templomépítést. A hegy 
fehéren ragyogó sziklái a régi Rómában történt csodás eseményre 
emlékeztették a lakosságot, úgy gondolták, hogy ezt a helyszínt is a 
Szűzanya jelölte ki számukra. Pécs polgárai a szájhagyomány sze-
rint élőláncot alkotva adogatták kézről kézre a téglákat az építkezés-
hez, közben pedig imádkoztak és egyházi dalokat énekeltek. 
Kutatásom a pécsi Havas Boldogasszony-templom történetének 
és építészeti részleteinek, különlegességeinek bemutatását tűzte ki 
céljául. Külön figyelmet fordítottam a templomban található szobrok 
és ábrázolások szerepére, arra, hogy ezek hogyan kapcsolódnak a 
templom történetéhez. 
Vizsgálni kívántam, hogy miben is rejlik ezen kis templom egyedi-
sége, mennyiben követi a korszak barokk templomépítészetének 
sajátosságait. A kápolna térszervezésében több egyedi sajátosság is 
megfigyelhető, például a két traktusos karzat és a kívülről íves, belül 
egyenes apsziszáródású szentély. Tanulmányom e ritka téri megol-
dások eredetére is keresi a választ. 
A kutatás része volt az épület felmérése, fotódokumentáció készí-
tése, valamint levéltári kutatás is, a fellelhető archív fotók és térképek 
részletes vizsgálatával együtt. A felmérés során készült rajzokat 
számítógéppel dokumentáltam. 
A végső cél az volt, hogy az épületről fellelhető forrásokat, dokumen-
tációkat felhasználva és azokat kiegészítve, a templom építéstörté-
netét, építészeti megoldásait minél részletesebben és pontosabban 
bemutassam.
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Afrika modern építészetének bemutatása 
Abdelhalim Ibrahim munkásságán 
keresztül
szerző: Csomós Ildikó
konzulens: Vasáros Zsolt DLA, Exploratív Építészeti Tanszék, egyetemi 
tanár, Dávid Dóra, Exploratív Építészeti Tanszék, doktorandusz

Sokaknak a mai napig Afrika építészete és kultúrája kapcsán a gízai 
piramisok, valamint a földből, sárból való építkezés jut eszükbe, 
köszönhetően annak a képnek, hogy az Afrikai népcsoportok helyi 
anyagokból és szokások alapján építik kunyhóikat áram és folyó 
víz bevezetése nélkül. Az általuk valóságnak vélt illúziók nincsenek 
összhangban Afrika építészeti törekvéseivel. Akkor végülis milyen 
irányzatok figyelhetőek meg és ezek pontosan miben is érintenek 
minket? 
Gondolkodó, érző emberi lényként felelősségtudattal rendelkezünk, 
hiszünk az esélyegyenlőségben és az emberi összefogás erejében. 
Továbbá a számadatokat, és a tomboló elvándorlási lázat szemlélve 
létjogosultságot nyer a tény, hogy nekünk, európaiaknak kötelessé-
günk figyelemmel kísérnünk Afrika sorsát. 
Vegyük szemügyre a piramisok földjét! Az Egyiptomi Arab Köztársa-
ság, amely nem csak abból a szempontból tekinthető érdekesnek, 
hogy Afrika egyetlen transzkontinentális országa, hanem, hogy 
népessége Magyarországénak több mint 10-szerese. A lakosság 
egytizede Kairó területére, azaz egy harmincad magyarországi terü-
letre koncentrálódik, amely a sivatagban 6320, 9 fő/km2-nyi népsűrű-
séget eredményez. Az adatok, illetve az évi közel 3 milliós népességy-
gyarapodás nem csak építészeti szempontból okoz fejtörést, hanem 
demográfiai, gazdasági, geopolitikaiból is. 
Az eddigi hatásokhoz, azaz az 1956-os szuezi válsághoz, az 1967-es 
6 napos háborúhoz, a mai napig tartó közel keleti konfliktushoz, 
valamint a 2000-es években kialakult egyiptomi zavargásokhoz és 

olajpiaci árak változásához hasonlóan számos váratlan és előre 
nem látható következményekre számíthatunk. A jövőben is komoly 
gondot fog okozni Afrikában a fegyveres konfliktusok, gazdasági 
ellehetetlenítések, politikai és vallási üldözések, amelyek Egyip-
tom esetében is Szíriához és Afganisztánhoz hasonlóan tömeges 
modernkori népvándorlást, illetve a jelenleginél is nagyobb migrációs 
válságot eredményezhet. 
Azonban a beláthatatlan globális hatások kiküszöbölhetőek, ha 
Abdelhalim Ibrahim, kortárs építész példáját követve a gyarapodó 
népesség igényeit figyelembe véve élhető, tiszta, komfortos és 
fenntartható életkörülményt, és egészséges társadalmi ökológiát 
próbálunk biztosítani az afrikai lakosság számára. A munkásságán 
keresztül szeretnék rávilágítani az építészetileg heterogén egyiptomi 
környezetre és szeretném ledönteni az egyiptomi építészettel kap-
csolatban kialakult sztereotípiákat.

Az Almásy-család építészeti öröksége
szerző: Gyöngyösi Eszter 
konzulens: Dr. Gyetvainé Balogh Ágnes, Építészettörténeti és 
Műemléki Tanszék, egyetemi docens, Dr. Fekete Csaba József, 
Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, egyetemi adjunktus 

A zsadányi és törökszentmiklósi gróf Almásy-család régi nemesi 
família volt, nemességét 1677-ben erősítette meg I. Lipót király. 
Almásy (II.) János fiaival a família négy ágra szakadt, majd ezen 
ágak is tovább osztódtak. A család három ága különböző időpon-
tokban elnyerte a grófi címet is. Almásy (I.) Ignác tábornok 1771-ben 
kapott magyar grófi rangot, így ő lett a család idősebb grófi ágának 
a megalapítója. Bátyja, Almásy (I.) Pál fiát, (II.) Ignácot 1815-ben 
emelte grófi rangra I. Ferenc király, így tőle származik a középső grófi 
ág. 1910-ben az (I.) Pál és (I.) Ignác öccsétől, Almásy Antaltól szár-
mazó ág is grófi címet szerzett az ükunoka, Almásy (IV.) Pál révén, ez 
volt a legifjabb gróf ág. 
Kutatásom során célom feltérképezni az Almásy-család középső 
grófi ága által épített, átépített vidéki kastélyokat, városi palotákat. 
Közéjük sorolható a budapesti Ötpacsirta utca 2. szám alatt található 
palota, valamint a gyulai, kétegyházai, pásztói és sarkadi kastélyok is. 
Épületeik építészettörténeti jelentőséggel bíró, kvalitásos emlékek. A 
fennmaradt levéltári források kutatásával és saját felmérésekkel sze-
retném bemutatni a családhoz köthető épületeket, ezáltal az egykori 
főúri megrendelői igényeket, a sajátos főúri életformát. Az épüle-
tek elemzésével vizsgálom a közöttük fennálló kapcsolatokat: az 
összefüggéseket vagy ezek hiányát. Szintén fontos a térrendszerek 
vizsgálata, melyek által a család életmódjának sajátosságaira követ-

keztethetünk. Ezenfelül a szerkezethasználat összevetése is hordoz 
értékes információkat, amelyek leginkább a kor és a társadalmi réteg 
korszerű építési megoldásait jellemzik. 
Mindezekkel a kutatásokkal a magyar 18–20. századi építészettör-
ténet egy fontos részét vizsgálom és mutatom be. Az épületek és 
történeti belső térrendszerük logikájának jobb megértése az építé-
szeti örökség védelmére szolgál, hiszen a jövőbeli állagmegőrzésük, 
felújításuk, korszerűsítésük úgy lehet megfelelő, ha értékeiket jól 
ismerjük, átlátjuk és érvényre juttatjuk.
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Érett középkori pálos templomépítészet 
az Egri Egyházmegye területén
szerző: Budaházi Fanni
konzulens: Daragó László DLA, Építészettörténeti és Műemléki 
Tanszék, egyetemi docens

A középkor vége felé az építés szervezeti átalakuláson ment át: az 
egy-egy objektum létrehozására szerveződő műhelyek helyét az 
állandó műhelyek kezdték átvenni. A kutatást indító kérdésem az 
volt, hogy mennyiben mutatható ki Magyarország egyes régióiban 
ez a változás, illetve a formai azonosságok, hasonlóságok milyen 
más tényezők eredményeképpen alakultak ki. Ezek vizsgálatát 
a pálos rend építészetére, ezen belül az Egri Egyházmegyében 
zajlott tevékenységeire szűkítem le. A területen számos hajdani 
kolostorról van tudomásunk, mára azonban csak maréknyi olyan 
emlékkel találkozhatunk, melyeknek falai részben épek és nem lettek 
áldozatai jelentős átépítésnek. Ezt a néhány romot tanulmányozva 
keresek összefüggéseket, hasonlóságokat, melyek általánosságban 
jellemzőek lehettek az elpusztult épületekre is. A dolgozatomban 
jelentős figyelmet szentelek a Gönc és Telkibánya között található 
kolostorromra, a magasan álló falakról felmérést készítek, majd a 
jelenlegi állapotot ennek, és a korábbi analízisek alapján értékelem. 
A kutatásom támpontot adhat a későbbi esetleges beavatkozások-
hoz, rekonstrukciókhoz, valamint gazdagíthatja a középkori magyar 
építészetről való ismeretanyagunkat. 
Források: 
Guzsik Tamás: A pálos rend építészete a középkori magyarországon. 
II. kiadás. Pécs, Magyar Pálos Rend. 2020. 
Belényesy Károly: Pálos kolostorok az Abaúji-hegyalján. Borsod-Aba-
új-Zemplén megye régészeti emlékei 3. Miskolc, 2004

Északról Délre: Kortárs finn építészet 
Afrikában
szerző: Nyiri Csongor
konzulens: Terbe Rita DLA, Exploratív Építészeti Tanszék, egyetemi 
adjunktus, Vasáros Zsolt DLA, Exploratív Építészeti Tanszék, egyetemi 
tanár, Dr. Vukoszávlyev Zorán, Építészettörténeti és Műemléki 
Tanszék, egyetemi docens

A Hajsza Afrikáért nevű folyamat 1881 és 1914 között zajlott, 
melynek során az európai nagyhatalmak elfoglalták és felosztották 
egymás között a kontinenst. Ennek következményeként egyes terü-
leteken, ahol hatalmi beágyazódás ezt megengedte, kulturális asszi-
milálódás ment végbe. Ezzel párhuzamosan zajlott a Második Ipari 
Forradalom is, mely később a globalizáció kiteljesedéséhez vezetett. 
E jelenségek fényében a tradicionális afrikai környezet alapjaiban 
fordult a feje tetejére mind szociológiai, mind építészeti értelemben. 
A kutatási témám fő irányvonalaként azt vizsgálom, hogy az álta-
lános értelemben vett európai kortárs építészet miként tud integrá-
lódni a tradicionális afrikai kontextusban. Vajon a kortárs építészet 

felhasználja a józan ész alapján évezredek óta jelenlévő vernakuláris 
hagyományok tanulságait? Esettanulmányaimat a finn Hollmen 
Reuter Sandman építészcsoport munkásságán keresztül fűzöm 
fel. Munkáik során elemezték, hogy a környezeti adottságok milyen 
formában módosítják az építészeti programalkotást. A dolgozatban 
további válaszokat szeretnék keresni a kritikai regionalizmussal, és a 
nemzetközi stílussal kapcsolatban. A témát erősen érintik olyan kér-
dések, mint: hogyan fordítható le az építészet nyelvére a helyi jelleg, 
és hol a határa a vernakulárisból fellelt eszközök alkalmazásának, 
hogy a mű ne váljon egyfajta múltidéző hamisság áldozatává. 
A már 50-70 éve létrejött modern épületek tradicionális környe-
zetbe való integrálódását - a gyarmati esettanulmányokon túl, a ma 
építészetére fókuszálva - vizsgálom. Multikulturális utazást indítok 
útjára, melynek fókuszában a finn iroda áll, akik 1995-től kezdődően 
elmaradott afrikai régiók közösségeivel együttműködve hoztak létre 
új épületeket. Személyes motivációmat a téma elméleti egzotikus-
sága mellett a 2022 tavaszán esedékes finnországi Erasmus-rész-
képzésem is adja. 
Szakirodalom: 
Hollmén, Saija: „Now the baobab shines”, Helsinki, 2020. 
Hollmén, Saija; Reuter, Jenni; Sandman, Helena: Vol. 2 No. 1 , Archi-
tectural Research in Finland 2018. 
Frampton, Kenneth: Modern Architecture - A Critical History. Thames 
and Hudson, London 1982. (3rd ed.) 
Folkers, Antoni: Modern Architecture in Africa, Amsterdam, 2010
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Szobából kockaház
szerző: Pápai Virgínia Ágnes
konzulens: Dr. Halmos Balázs, Építészettörténeti és Műemléki 
Tanszék, egyetemi docens

Mai korunk szemlélete szerint talán elképzelhetetlennek tűnik, hogy 
egykor a hagyományos, népi építészetből jól ismert parasztházakat 
nem tekintették meghatározó építészeti értéknek. A parasztházak 
sorsa az 1950-es évektől kezdve elkezdett jelentősen megváltozni. 
A kockaházak építése nem csak az üresen álló telkeket érintette, 
hanem sok esetben ezeket a népi építészetből megmaradt értéke-
inket is. Bizonyos esetekben az épületek utcafront felőli traktusa 
természetes módon alakult át kockaházzá. Sokszor pedig teljesen 
lebontották a korábbi épületállományt, ugyanis az akkori kor felfo-
gása szerint, a népi építészet színvonalában nem érte el a rangos 
építészetet, nem gondolták egy megőrzendő értéknek. A tulajdono-
sok - az építészek közreműködésével - bátran bontották el ezeket és 
helyére az akkori divat szerint, ,,Kádár-kockákat’’ helyeztek. Néhány 
alkalommal a korábbi parasztház hátsó részét megtartották és az 
elbontott utcafront felőli szakaszon toldották hozzá a kockákat. [1] 

Tanulmányunk témája a parasztházak későbbi átépítése, modifiká-
lása az úgynevezett Kádár-kockákkal, ahol többnyire a tisztaszobát 
alakították át. Ezt a jelenséget egy fehértói parasztházon keresztül 
elemezzük, melyhez a 1960-as években kockaházat csatoltak, 
elbontva a tisztaszobát, illetve az akkori konyhát. 
Korábbi tervek alapján térszervezési, anyaghasználati, kompatibili-
tási, használhatósági és épületszerkezettani kérdéseket teszünk fel. 
Ezen kérdések válaszait, más, akár külön megépült Kádár-kockákkal 
és parasztházakkal vetünk össze. Megvizsgáljuk az akkori típuster-
veket, illetve azt, hogyan adaptálták ezeket a helyzetnek megfelelően. 
[1] Winkler Márk, „Ha így nézem polgári, ha úgy nézem szocialista.” – 
interjú Tamáska Mátéval a kockaházak múltjáról és jelenéről c. cikk, 
Építészfórum, Kádár-kocka tematikus hét
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GEOMETRIA
Elnök:  Dr. Károlyi György, BME Nukleáris Technika Tanszék, egyetemi tanár 
Tagok: Dr. Szilágyi Brigitta, BME Matematika Intézet Geometria Tanszék, egyetemi docens
 Dr. Baranyai Tamás, BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék, adjunktus
Titkár: Dr. Gáspár Orsolya, BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék, adjunktus
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Egy kétcsúcs tétel normális cella-
felbontásokra
szerző: Regős Krisztina
konzulens: Dr. Domokos Gábor, Szilárdságtani és Tartószerkezeti 
Tanszék, egyetemi tanár, Dr. G. Horváth Ákos, Geometria Tanszék, 
egyetemi tanár

Nagyon sok természeti és mesterséges mintázat modelljeként 
használhatóak [1] a sima, beágyazott 2D sokaságok úgynevezett 
normális cella-felbontásai, ahol a cellák a körlappal homeomorfak, 
két cella metszete összefüggő halmaz (vagy az üres halmaz) és a 
cellák mérete egyenletesen korlátos alulról és felülről is. Megjelennek 
a biológiában, geológiában és kémiában. Az építészetben is gyakran 
találkozunk ilyen mintázatokkal: nem csak falazott szerkezetek vagy 
várostérképek modelljeiként szolgálhatnak, de a jól ismert mozaik 
képek matematikai leírására is alkalmasak. Ha egy ilyen mintázat 
celláit nem csak kombinatorikai, hanem metrikus tulajdonságaik 
alapján is vizsgáljuk, természetes, és az említett alkalmazások 
szempontjából különösen releváns módon vetődik fel a kérdés, 
hogy egy cellának átlagosan legalább hány „éles” csúcsa van, ahol 
az élek nem 180 fokban találkoznak. Megmutatjuk, hogy periodikus 
mintázatok esetén ez a minimális szám 2 és általános összefüggést 
adunk a minimális átlag, a hordozó sokaság Euler-karakterisztikája 
és a vizsgált cellafelbontás éleinek száma között. 
[1] B. Grünbaum and G.C. Shepard, Tilings and Patterns, Freeman 
and Co., New York, 1987.

Falak stabilitásának vizsgálata az erők 
határozatlansága alapján
szerző: Nagy Klaudia 
konzulens: Dr. Török János, Elméleti Fizika Tanszék, docens, 
Lévay Sára, Elméleti Fizika Tanszék, doktorandusz / tudományos 
segédmunkatárs, Wigner Fizikai Kutatóközpont, Dr. Domokos Gábor, 
Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék, egyetemi tanár

A falak a térelhatárolás alapvető szerkezetei. Stabilitásuk, tartós-
ságuk elengedhetetlen jellemzőjük. Az emberiség az idők kezdete 
óta próbált minél ellenállóbb szerkezeteket létrehozni, így a falak 
geometriáját is úgy határozták meg, hogy minél szilárdabb struktúra 
jöjjön létre. Ennek legismertebb példája a téglafal: melynek esetében 
közel tízezer éve ismert, hogy a legerősebb falazat akkor készül, 
amikor a téglákat kötésben rakják.

„Falak geometriája” c. korábbi TDK dolgozatomban a konvex 
mozaikok átlagtér elméletének segítségével vizsgáltam a falazóe-
lemek kontúrjából adódó fal-mozaikok geometriai tulajdonságait. A 
dolgozat legfontosabb eredménye, hogy a falazatokban lévő kötések 
geometriai megfontolások alapján a cellasűrűséggel (ρ) jellemezhe-
tők, mely a stabilitás egy mérőszáma lehet.
Azonban a mozaik-elmélet nem tesz különbséget azonos cellasű-
rűségű ám eltérő geometriájú esetek között. Lehetséges ugyanis, 
hogy azonos cellafokszám és csomóponti fokszám mellett eltérő 
az elemek elrendezése. Például a fél téglával eltolt kötésben rakott 
fal cellasűrűsége ugyanúgy ρ=2,00, mint a negyed téglával eltolt fal 
esetében, ám a stabilitásukban mégis van különbség.
Célom, hogy egy általános, tetszőleges falra alkalmazható stabilitást 
jellemző mértéket definiáljak. Az alapvető ötlet, hogy azok stabil 
szerkezetek, ahol a téglák közti nyomóerők kis szórást mutatnak. 
Sem a túl kicsi, sem a túl nagy erő nem ideális a teherviseléshez, 
az előbbi nem képes oldalirányú terhelés elviselésére, az utóbbi az 
elemek túlterheléséhez vezethet.
Ehhez a kontakt dinamika algoritmus szimulációit alkalmaztam, 
ami a testre ható erőket úgy határozza meg, hogy azok az alapvető 
kényszerfeltételeknek (áthatolhatatlanság, súrlódás) eleget tegye-
nek. Mivel a rendszer határozatlan, ezért az algoritmus sztochasz-
tikus volta miatt minden futtatás alkalmával egy másik véletlen, de 
stabil erőrendszert fog eredményezni, amiből a fent említett szórás 
számítható.
Az elgondolás demonstrálására a legismertebb példát – a téglafa-
lat – vizsgáltam. Azt tapasztaltam, hogy a γ=1/2 esetén (bal oldali 
ábra) az erőhálózat szórása kicsi, az erők nagysága egyenletes, míg 
γ=1/4 esetében (kevésbé stabil kötésben, jobb oldali ábra) 57%-kal 
nagyobb szórás figyelhető meg.
Az általam bemutatott módszer kiterjeszthető tetszőleges geometri-
ára, ezzel vizsgálható lesz a történeti falazatok stabilitása is.
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Geometriai mintázatok felbukkanása 
véletlen kavicspopuláció 
tengelyarányainak fázisterében
szerző: Szondi Máté Álmos
konzulens: Dr. Sipos András Árpád, Morfológia és Geometriai 
Modellezés Tanszék, egyetemi docens, Dr. Domokos Gábor, 
Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék, egyetemi tanár

A kavicsok alakja sok információt hordoz a természetben lejátszódó 
eróziós folyamatokról, így például az üledékképződésről és a geofizi-
kai transzport folyamatokról, emiatt a téma ma is a geomorfológiai 
kutatások homlokterében áll. 
A geológiában számos osztályozási rendszer létezik a kavicsok 
morfológiájának leírására. Ezek közül a legrégebbi és legelterjedtebb 
a Zingg-féle osztályozás (1935) [1]. 
A Zingg-osztályozás a kavicsok alakját egy a≥b≥c tengelyhosz-
szokkal rendelkező háromtengelyű ellipszoiddal közelíti, és ezt az 
(y1,y2)=(c/a, b/a) tengelyarányokra megadott intervallumok segítsé-
gével 4 osztályba sorolja. A Zingg-féle osztályozás alkalmazásakor a 
geológusok a terepen megmérik az a>b>c tengelyhosszakat és ezek-

ből számítják a tengelyarányokat. Ilyen mérések akár több százezer 
kavics adatait is tartalmazhatják, például Carr 1969-ben az egyesült 
királyságbeli Chesil Beachen 100000 db kavics mérését végezte 
el.[2][3] Dolgozatomban a tengelyarányok terepen mért adatainak 
értelmezésével foglalkozom. 
Mivel a mérés pontossága véges (a geológus a mért értékeket 
kerekíti), ezért feltesszük, hogy az a,b,c tengelyhosszok természetes 
számok. A terepi méréseket véletlen adathalmazzal közelítettem, 
vagyis feltettem, hogy a,b,c diszkrét, egyenletes eloszlású valószínű-
ségi változók, rendre a [0,1…N], [0,1,…a],[0,1,…b] halmazokon. Egy így 
generált adathalmazhoz tartozó tengelyarányokat az [y1, y2] koor-
dináta-rendszerben ábrázolva azt várnánk, hogy a pontok véletlen-
szerűen helyezkednek el. Ezzel szemben kirajzolódik egy mintázat, 
mintha a véletlen nem is lenne teljesen véletlen. Megfigyelhető, 
hogy az ábrázolt pontok egy része egyenesekre illeszthető. Dolgo-
zatomban megmutatom, hogy ezen egyenesek természetes módon 
vannak jelen, ha ezek nincsenek ott, akkor lehet okunk gyanakodni 
arra, hogy a minta esetleg manipulált. 
Dolgozatomban definiálom az [y1,y2] térben ábrázolt ponthalmaz 
egyeneseinek láthatóságát, továbbá ezen egyenesek meredekségét 
p/q relatív prím alakban veszem fel. Excel és a Matlab programok 
segítségével eltérő számosságú ponthalmazokat elemezve megálla-
pítottam, hogy minél kisebb a (p,q) vektor normájának reciprokra, az 
egyenes annál inkább látható. 
[1] Zingg T.. 193 5Beitrag zur Schotteranalyse. Mineral. Petrol. Mitte. 
15, 39–140. 
[2] Carr A. P.. 1969 Size grading along a pebble beach: Chesil beach, 
England. J. Sedimentary Petrol. 39, 297–311.doi:10.1306/74D-
71C3A-2B21-11D7-8648000102C1865D (doi:10.1306/74D71C3A-
2B21-11D7-8648000102C1865D). 
[3] G. Domokos and G. W. Gibbons: 2012, The evolution of pebble 
size and shape in space and time, The Royal Society Publishing, 
https://doi.org/10.1098/rspa.2011.0562

KÖLCSÖNHATÁS MENTES KEMÉNY 
GÖMBÖK ÜTKÖZÉSI STATISZTIKÁJA
szerző: Viczián Anna, fizika alapszak (BSc)
konzulens: Dr. Török János, docens, Elméleti Fizika Tanszék

Manapság a fizika egyik legérdekesebb kihvása olyan komplex 
rendszerek viselkedésének előrejelzése, amik sok részecskéből 
állnak, és bár ezek között a kölcsönhatások egyszerűek, a kapott 
viselkedés igen szerteágazónak bizonyul (pl. esőfelhők, naprendsze-
rek keletkezése, állatok csoportos mozgása, kavicsok kopása, stb.). 
A legtöbb ilyen tanulmány homogén, azonos tulajdonságú részecs-
kékkel dolgozik, mert a probléma tovább bonyolódik, ha a rendszer 
részecskéinek tulajdonságai igen változatosak. Ilyen jellegű vizsgálat 
még a legegyszerűbb esetekben is kevés van.
A dolgozatban ezért egy olyan heterogén rendszer méretfüggő ütkö-
zési statisztikáját tanulmányozzuk, amelyben a részecskék között a 
tökéletesen rugalmas ütközésen kívül nincs kölcsönhatás. Elsőként 
a rendszert eseményvezérelt szimulációval vizsgáljuk, itt kiderül, 
hogy az ütközések száma a sugár függvényében nem monoton. 
A dolgozat hátralévő részében ezen görbe matetatikai leírásával 
foglalkozunk.
Modellünk lényege, hogy egy részecske ütközéseit a hozzá rögzített 
vonatkoztatási rendszerből vizsgáljuk, és föltesszük, hogy a többi 
(szabad) gömb bármely irányból, de csak az átlagos sűrűségből 
származtatott távolságból érkezhet. Ahhoz, hogy a tér egy adott 
irányából érkező szabad gömb ütközhessen a vizsgált gömbbel, 
sebességvektorának szöge csak egy bizonyos intervallumba eshet. 
A vizsgált gömb ütközési gyakoriságát az ütközési lehetőségek 
sebességgel súlyozott integráljaként kapjuk. Az integrál numeri-
kus megoldásával kapott görbe közel tökéletesen megegyezik az 
eseményvezérelt szimuláció során látott görbével, több különböző 
sugáreloszlás esetén is
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Kövek Kopásának modellezése iterált 
függvényrendszerekkel - korlátok és 
lehetőségek
szerző: Szesztay Ágoston Péter
konzulens: Dr. Bárány Balázs, Sztochasztika Tanszék, docens, 
Dr. Domokos Gábor, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék, 
egyetemi tanár 

Ez a dolgozat az “Élein szelt poliéderek kombinatorikus és metrikus 
tulajdonságai” című TDK munka (BME Építészmérnöki Kar, 2020) 
folytatásának eredményeit mutatja be. Az előző dolgozat olyan polié-
dereket vizsgált, melyek összes csúcsát újra és újra levágjuk egy-egy 
síkkal, amely sík csakis az adott csúcsból kiinduló éleket metszheti 
és a levágott gúlák közül semelyik kettőnek nincs közös pontja. Az 
így létrejövő egyszerű poliéderek, lapjainak átlagos csúcsszáma hat, 
lapjainak és csúcsainak száma megadható a kezdeti poliéder élei 
számának függvényeként, önhasonló lapszerkezetük fraktál tulaj-
donságokat mutat. A csúcsból kiinduló éleket λ<1/2 arányban osztó 
vágó sík esetén, megadható a kiinduló lap és a lap határalakzatának 
területének aránya. Ugyanakkor szabályos sokszögből kiindulva kör 
határalakzat csakis a 2λ=1/(1+cos(φ) ) érték esetén lehetséges. 
Jelen dolgozat célja az élein szelt poliéderek fraktál tulajdonságainak 
vizsgálata. Kiegészíti az előző TDK-ban felállított modellt: a csúcsok-
ból kiinduló élek λ_i arányban kerülnek levágásra, míg az újonnan lét-
rehozott éleket γ_i arányban osztja az él határalakzatra kerülő pontja. 

Az így létrejővő poliéderek geometriája előállítható véletlen iterált 
függvényrendszerrel (IFS). A meghatározásra kerülő függvényrend-
szert alkalmazva egy négyzetes csúcs környezetének ábrázolására 
Matlab algoritmust prezentál. 
Az IFS általános esetben csak három dimenzióban működik. Bizo-
nyos esetekben azonban- melynek feltételei és egy példa is bemuta-
tásra kerül - az alakzat valamely síkra vetített képe két dimenzióban 
is előállítható ilyen módon. A létrejövő alakzat lapjait határoló görbék 
megfelelően konstruáltak, hogy bármely λ_i,γ_i kombinációra első 
rendben differenciálhatók legyenek. Magasabb rendű differenciálá-
suk csakis akkor lehetséges, ha a γ_i =λ_i=1/2. 
A poliéder lapszerkezetében fraktál tulajdonságokat eredményez, ha 
a vágó sík éleket távolít el a kezdeti poliéderről. Ennek az esemény-
nek a vizsgálata IFS-vel több problémát is felvet.
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KÖZÉP – KORTÁRS ÉPÍTÉSZET / ELMÉLET 
/ KRITIKA
Elnök:  Szentirmai Tamás DLA, DE Építészmérnöki Tanszék, egyetemi docens, tanszékvezető 
Tagok: Fazekas Katalin DLA, BME Középülettervezési tanszék, egyetemi adjunktus
 Kovács Dániel, művészettörténész, kurátor, MOME
 Bun Zoltán PhD, építész
Titkár: Dombrovszky Zsófia, BME Középülettervezési Tanszék, doktorandusz
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Gyerekház mint új középülettípus
szerző: Kulcsár Eszter
konzulens: Kemes Balázs DLA, Középülettervezési Tanszék, egyetemi 
adjunktus 

A gyermekvédelem a 19-20. század környékén vált a társadalomban 
fontos témává. Az 1980-as évekig a gyermekeket úgy próbálták 
védeni, hogy problémás esetekben szinte azonnal kiemelték őket 
családjukból, mely lélektani fejlődésüket tekintve kedvezőtlen. A 20. 
század utolsó évtizedeiben azonban a család - mint legbiztonsá-
gosabb nevelkedési közeg – védelme és segítése előtérbe került. A 
Nagy Britanniából induló Sure Start („Biztos Kezdet”) program 2003-
ban lett adaptálva Magyarországra. Célja a korai fejlesztésekkel 
történő küzdelem a későbbi lemaradások ellen, résztvevői 0-3 éves 

korú gyerekek és szüleik. A kisgyermekkorban ez az időszak kiemel-
ten fontos, hogy jövőjüket megalapozzák. Megelőzhetők fejlődési, 
tanulási problémák kialakulásai, így csökkentve a későbbi lemorzso-
lódást. A program keretein belül létesültek a gyerekházak, melyeknek 
a középületek között máig tisztázatlan a pontos jelentése és igénye. 
Dolgozatom kiindulópontja a monori tabán, ahol a Máltai Szere-
tetszolgálat 2004-ben kezdte meg Jelenlét Programját. Kezdetben 
olyan krízishelyzettel kellett szembenézniük, mint a magas munka-
nélküliség vagy az éhezés. Mára ezek javultak, azonban a telepre 
születő gyermekek sorsának felkarolása még mindig nagy feladat. 
2011-ben nyílt meg a monori gyerekház, mely működéséhez az 
elmúlt tíz évből különféle területeken érzékelhető sikerek köthetők. 
Egyik célom bemutatni a Biztos Kezdet programok keretein belül 
létrejött gyerekházak működését, problémáit, társadalmi szerepét és 
hatásait. Másrészről szeretném a gyerekházakat építészeti érte-
lemben feltérképezni, általános igényeik megfogalmazhatóságát 
vizsgálni. Ha léteznek ilyenek, és ezek összegyűjtésre kerülnek, akkor 
a szegénységben lévő települések fejlesztése során olyan építészeti 
eszközök lennének alkalmazhatók, melyek által a segítségnyújtás 
még hatékonyabb lehetne. Ennek kapcsán szeretném megvizsgálni 
a gyerekházakhoz kapcsolódó térhasználati szokásokat, térbeli 
igényeket, körbejárva azt a kérdést, hogy mit kell építészetileg nyúj-
tania egy ilyen épületnek, ahhoz, hogy kialakítása is szolgálni tudja a 
program céljait. 
Irodalomjegyzék: 
KISS Dávid: Cigánytelep nyolctól négyig, Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat, Budapest, 2011 
FEHÉR Angéla, MAROZSÁN Csilla, PATTERMANN Kinga: Jelenlét – 
módszertanmesék a telepi munkáról, Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat, Budapest, 2011 
Biztos Kezdet Kötetek I-II., Budapest, 2011 
BÁNYAI Emőke: A családokat támogató szolgáltatások integrációja, 
Esély, 2003/5

Hangulat és tér, a tér emlékezete Peter 
Zumthor épületein keresztül.
szerző: Süttő Rita
konzulens: Szabó Levente DLA, Középülettervezési Tanszék, egyetemi 
tanár 

Egyetemi tanulmányaim során olyan épületekkel, objektumokkal 
és installációkkal ismerkedtem meg, amiknek hangulata és téri 
kialakítása különleges egységet alkot. A témakörhöz köthető terek, 
épületek erős kisugárzásuk miatt mindig is vonzottak, a legszebb 
kiteljesedést mégis Peter Zumthor épületeinél tapasztaltam. Alkotá-
sai könnyedséggel és eleganciával fogalmaznak meg hangulatokat, 
érzéseket, így dolgozatom tárgyaként az ő épületeit szeretném 
vizsgálni, azok építészeti eszközeit, és az alkalmazott eszközök által 
létrehozott légkört, teret és hangulatot. 
Dolgozatomban három épületen keresztül vizsgálódom: a Cinkbánya 
Múzeum (a norvég cinkbányának állított emlék), a Steilneset Memo-
rial (boszorkányperek emlékhelye), valamint a Topographie des Ter-
rors nevű múzeum meg nem valósult projektjeit (Gestapo székház 
traumatikus eseményeinek emlékére tervezett objektum) elemezve 
A három épület célja és ezáltal hangulata is teljesen más. Az épí-
tészeti eszközökkel kialakított és létrehozott terek légkörét és azok 
hatását szeretném megvizsgálni. Milyen módszerekkel éri el az 
építész a megfelelő impulzust? Hogy lesz egy elegáns, légies épület 
a boszorkánypereknek, egy vékony, törékenynek tűnő, karcsú lábakon 
álló objektum a bányászok mindennapi életének emlékhelye, lenyo-
mata. Miképpen állíthatunk a náci terrorral terhelt emlékű helynek 
megfelelő súlyú és jelentőségű emlékhelyet? 
Munkám során megvizsgálom a három emlékmű anyag és szín 
használatát. Azt, hogy az adott objektumok hogyan viszonyulnak a 
környezetükhöz, valamint belső tereik kialakítását. Jelként kiállnak-e 

a helyszínből, vagy beleolvadnak és részét képzik annak? Milyen 
eszközöket használ a tervező az atmoszférateremtés eléréséhez, s 
milyen hatásokat váltanak ki azok a látogatóból? 
Kutatásaim során Peter Zumthor által írt könyveket használom 
kiegészítő információként, vezető szálként, megismerve gondolatait 
és elméleti felvetéseit az adott témákkal kapcsolatban. 
Irodalom: 
Peter Zumthor-Atmospheres 
Peter Zumthor- Thinking Architecture 
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Láthatatlan világítás - A Larix Studio 
és Köllő Miklós építészetének kritikai 
elemzése
szerző: Mánya Kristóf
konzulens: Szabó Levente DLA, Középülettervezési Tanszék, egyetemi 
tanár 

Idén nyáron lehetőségem nyílt nagyszüleim és gyerekkorom 
városában, Csíkszeredán végeznem a kötelező szakmai gyakorlat 
elvégzését, egy helyi építészirodában. Két hét alatt megelevenedett 
Székelyföld világa, sok olyan régi/aktuális probléma tárult fel rétege-
iben előttem, melyekről bár mindig is tudtam, sosem foglalkoztattak 
túlságosan, és melyek mélyen beleszövődtek a régió társadalmi és 
kulturális szöveteibe, ezáltal pedig a fizikai környezetébe is. 
Ennek ellenére az volt a lelkesítő tapasztalatom, hogy erős prog-
resszivitás hatja át a legtöbb szellemi műhelyt, így a Larix Studio-t 
is. Ez az előremutató gondolkodás azonban nagyon sok esetben 
láthatatlan marad. Székelyföld jövőbe vetett hite ugyanis a múltban 
vetett hiten alapul. Azon, hogy a hagyomány nem egy merev, múltbeli 
hagyaték, hanem egy folyamatosan megújítható, a jelenbe, jövőbe 
szervesen beépíthető lehetőség. (Ahogy Köllő Miklós hivatkozik 
rá könyvében: „Számomra a hagyomány nem az a követendő út, 
amelyen a nagyapám járt, hanem az az irány, amerre ma elindulna.”) 
A helyi felfogás szerint a múlt nem áll szemben a jövővel, a kettő 
szinergiája teremthet egy élhető jelent. 
Szerintem ez a gondolkodás mégsem helyhez kötött és univerzális 
tapasztalatként, mintaként szolgálhat. A Larix Studio bátran felhasz-
nálja egy hely múltjának hagyományos építészeti megoldásait, a 
tömegalakítástól kezdve az anyaghasználatig. Tehát megőriz egy 
identitást. De nem akar vakon újrateremteni, felismeri a megváltozott 
követelményeket és azokat szem előtt tartva megújítja azt. Ezáltal 
pedig megerősíti az egyébként halkuló, elmúló építészeti karakterét 

egy különleges adottságokkal rendelkező vidéknek. A Larix Studio 
munkássága egy láthatatlan világítás. Egy olyan szemléletmódot 
képvisel, mely irányt mutat a közösségnek, egyes munkái azonban 
észrevétlenül simulnak bele a székely tájba és településképbe egya-
ránt. 
A munka során felhasznált főbb források: 
Köllő Miklós: Mesélem a házam (Honline Media Kft. 2018) 
Haza a mélyben: kortárs öko-regionalista építészet Romániában 
https://www.youtube.com/watch?v=EkmYuiQA0KY 
Romániai Építészeti Biennále kiállítási anyagai 
(Köllő Miklós által a rendelkezésemre bocsájtva 2021. 09. 02-án 
WeTransferen keresztül) 
Személyes beszélgetés a Larix Studio irodájában Köllő Miklóssal 
2021. 08. 24-én

longevity
szerző: Gugi Anna
konzulens: Terbe Rita DLA, Exploratív Építészeti Tanszék, egyetemi 
adjunktus 

„A generációk közötti együttélés évszázadokon keresztül jól műkö-
dött, mára viszont valami elromlott. Szükség van olyan kreatív ötle-
tekre, módszerekre és eszközökre, melyek visszaadják a lehetőségét 
a generációk újra egymásra találására.”1

A XXI. századi jóléti országok egyik nagy problémáját az elöregedő 
társadalmak jelentik. Magyarországon a 2021-es adatok alapján 
1,8% a természetes fogyás ezer lakosra, a 65 év feletti korosztály 
létszáma pedig közel 1,8 millió fő. Európai viszonylatban alacsony 
hazánkban az idős hozzátartozót ápolók aránya, az ellátatlan, tár-
sadalmilag kiszorított helyzetbe kerülő személyek aránya rendkívül 
magas.2 A helyzetet mindenképpen kezelni kell, 2050-re a 80 év 
feletti felnőttek száma várhatóan megduplázódik és valószínűleg 
több mint felét érinti az időskori szegregáció. 

Milyen építészeti alternatívák és módszerek tudnának válaszokat 
keresni az előbb ismertetett folyamatokra? 
A longevity szó pontos definíciója: túlélési képesség az átlagos 
várható élettartam felett.3 A fogalomhoz kapcsolódó elméletek 
általában túlmutatnak az emberi élet rövidségének elismerésén, és 
magukban foglalják az élet meghosszabbításának lehetőségein való 
gondolkodást is. Választott hívószavammal nem a puszta túlélési 
képesség növelése, hanem egy minőségi időskori lét keresése a 
célom, melynek építészeti lenyomatának megfogalmazását tűztem 
ki célul. 
Pályamunkámban tanulmányozom a magyarországi átfogó 
időspolitikát 4, azon belül főleg az életminőséget, inter-generációs 
kapcsolatokat és a társadalmi szerepvállalás lehetőségeit. Hivatalos 
statisztikai adatok, szociológiai kutatások és környezetpszicholó-
giai elméletek elemzése nyomán, ma is működő intézményi példák 
vizsgálatával és kritikájával vonok majd le következtetéseket. Végül 
tapasztalataim összefoglalásaként, javaslatokat adok és teljes 
körűen megvizsgálom az új együttélési formáknak az építészeti 
hangsúlyait és relevanciáját, amely az érintett időseket generációk 
közötti kapcsolatok révén integrálja vissza a társadalomba. 
Hivatkozások: 
1 Evan Briggs,Mother Centre in Salzgitter, CNA Insider(2021) 
2 Központi statisztikai hivatal, Statisztikai tükör(2021) 
3 De Benedictis and Franceschi: Omega-3 Fatty Acids in Brain and 
Neurological Health(2014) 
4 65 év feletti lakosságot vizsgálva. 
Szakirodalom: 
Soonjung Kwon & Kwangho Kim: Architectural Types of Residential 
Unit in Nursing Homes(2018) 
Chi-wai Chau: Ransom Canyon NursingHome(1996) 
Gyarmati Andrea: Idősödés, Idősellátás Magyarországon(2019) 
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Rokon vidékek: Építészeti örökség, 
hagyományos és kortárs építészet 
kapcsolata Vorarlbergben és az Őrségben
szerző: Sásdi Nóra
konzulens: Kronavetter Péter DLA, Középülettervezési Tanszék, 
egyetemi adjunktus, Breuer Anna, építész 

Vorarlberg és Őrség. Első hallásra nem sok közös jut eszébe az 
embernek a két régióról, azonban építészeti szemszögből meg-
figyelve őket, meglepő hasonlóságokat fedezhetünk fel. Ausztria 
és Magyarország nyugati határközeli területein, ahol viszonylagos 
zártság mellett a szomszédos kultúra is hatást gyakorol, hasonló 
környezetben jöhettek és jöhetnek létre épületek. 
A kutatásom célja egy régi téma, és egy új nézőpont feltárása: az 
építészeti örökség, a hagyományos és kortárs építészet kapcsolatá-
nak vizsgálata Vorarlbergben és az Őrségben, ezen összefüggések 
megértése külföldön és idehaza. Mindezt olyan konkrét szempontok 
mentén értelmezve, mint például az építési kultúra, a formakincs, és 
az anyaghasználat. 
Vajon mennyiben fordulunk eltérően az építészeti múltunk felé? 
Hogyan viszonyulunk a környezetünkhöz? Vannak hasonló megmoz-
dulásaink? 
A két régió jelen meghatározó építészetének feldolgozásához terü-
letenként egy-egy kortárs építész munkásságát szeretném feltárni, 
majd épületeik közül egyet-egyet kiemelni. Így elemzésre vár egy 
vorarlbergi Bernardo Bader és egy őrségi U. Nagy Gábor ház, melyek-
ben a hasonló vagy épp eltérő építészeti gondolkozást, a fellelhető 
párhuzamokat keresem. 
A témát egy őrségi nyári tábor inspirálta, így a kutatás alapjai szemé-
lyes élmények lehetnek, melyek kiegészülnek közvetlen elmondott 
tapasztalatokkal, publikációk feldolgozásával, valamint a tervező 
építészek munkásságába való betekintéssel. 

Bibliográfia 
MÁRQUEZ, Fernando Cecilia – LEVENE, Richard (szerk.): Bernardo 
Bader 2009/2019: Fearlesness of the familiar. Madrid: El Croquis 
2019 
HOFMEISTER, Sandra (szerk.): Holzbauten in Vorarlberg. München: 
Edition Detail 2017 
U. NAGY Gábor: Őrségi házak. Őriszentpéter: Őrvidéki Civil Szövetség 
2006 
TÓTH János: Az Őrségek népi építészete. Budapest: Műszaki Könyv-
kiadó 1975 
Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben: Tirol és Vorarl-
berg. Debrecen: Méry Ratio Kiadó 2014
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SZERKEZET, TECHNOLÓGIA ÉS 
MENEDZSMENT
Elnök:  Dr. Vattai Zoltán, BME Építéstechnológia és Menedzsment Tanszék, egyetemi docens 
Tagok: Dr. Matolcsy Károly, ÉMI (nyugdíjazott), címzetes egyetemi docens
 Dr. Bakonyi Dániel, BME Épületszerkezettan Tanszék, tudományos munkatárs
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A Tiny House, mint lehetőség - 
Tapasztalatok és igények
szerző: Ambriskó Eszter
konzulens: Dr. Vidovszky István, Építéstechnológia és 
Építésmenedzsment Tanszék, egyetemi docens 

A 2020-as év történései mindenkit egy kis lassításra kényszerítettek. 
Meg kellett szakítanunk az eddig megszokott életvitelünket, egyel 
hátrább kellett lépnünk, hogy onnan szemlélhessük a világunkat. Így 
sokak számára láthatóvá vált, hogy milyen válságállapotba kerül-
tünk. Környezeti, szociális, gazdasági és politikai válságok követik 
egymást. A megoldáshoz újra kell gondolnunk az életmódunkat, a 
környezetünkhöz és az egymáshoz való hozzáállásunkat. 
Az építés fejlődését is áthatja ez a környezeti felelősség. Több irány-
zat is igyekszik egyfajta építészeti megoldást nyújtani a problémákra. 
Világszerte nő az egyszerűséget és a kompakt, letisztult életmódot 
jelentő kis méretű épületek az un. „tiny house”-ok népszerűsége, 
amelyek létesítésekor releváns szerepet kap a környezettudatosság. 
Ebben a dolgozatban ennek az irányzatnak értékelésével, és népsze-
rűségének vizsgálatával foglalkozom. Az ezt az életmódot választó 
emberek motivációit, illetve az épülettípus elterjedésének okait és 
jellemző megjelenési formáit kutatom. A „tiny house”, mint termék 
potenciális piacát igyekszem feltérképezni ma Magyarországon. 
Összeállítottam egy kérdőívet, aminek segítségével felmérem, hogy 
milyen igényeik és tapasztalataik vannak az embereknek az otthona-
ikkal kapcsolatban, illetve hogy ezek az igények vajon összeegyeztet-
hetők-e azzal az életformával, amit egy „tiny house” nyújtani képes. 
A piacon mindig az a cél, hogy olyan terméket állítsunk elő amire van 
igény, és azt tudjuk majd jól értékesíteni. Talán most elérkezett az az 
idő, amikor nem a környezetünkön, hanem az igényeinken kell majd 
változtatnunk.

Kisméretű, moduláris betonházak építési-
szerelési költségei
szerző: Barna Bettina 
konzulens: Dr. Vidovszky István, Építéstechnológia és 
Építésmenedzsment Tanszék, egyetemi docens 

A sorozatgyártás előnyei a gyorsaság, a költséghatékonyság és a 
tervezhető pontosság. Életünk bevált használati cikkei készülnek 
ilyen szellemben, pl. az autó-vagy bútoriparban. Megvalósítható-e 
ez épületek esetében is? Lehet-e az egész házat egyetlen háromdi-
menziós tárgyként előregyártani, szinte kész állapotban a helyszínre 
szállítani, és ha igen, mibe kerül ez a megrendelőknek? Egy ezekre 
a kérdésekre választ kereső technológia koncepcióját bocsátotta 
rendelkezésünkre kutatási célra a betonokkal régóta foglalkozó 
Ivánka.hu Kft., a projekt részletei még kidolgozás alatt állnak. A cél 
egy kisebb szobányi beton hasáb kiöntése egyetlen zsaluzatból, mely 
a ház alját, tetejét és 2 oldalát adja, valamint megfelelő vasalást és 
hőszigetelést is tartalmaz. Ez után kerülnek helyükre az üres hom-
lokzatok könnyűszerkezetes lezárásai, a válaszfalak és burkolatok, 
valamint a beépített berendezési tárgyak. Az így elkészült elemek 
túlméretes szállítmányként az építési telekre juttathatók, több elem 
sorolásával pedig összetettebb struktúrák hozhatók létre. Valameny-
nyi üzem a közelében fellelhető nyersanyagokból a közelében építke-
zőknek gyárt. A rendelhető házakat az általános helyi keresletre kell 
optimalizálni, a szállítási méretek szigorú betartása mellett. 
Az építőipar korunk egyik leghatalmasabb környezetszennyezője, 
egy saját lakóhely létesítése pedig általában a legnagyobb beruhá-
zások egyike egy ember életében. Az építési folyamat szinte mindig 
egyedi, ami nagy többletköltséget jelent, ám valódi előnye csak akkor 
van, ha ehhez egy megfelelő igényszint kapcsolható. Érdekes tehát 
mérlegelni, mit nyerünk és mit vesztünk az építési munkák bizonyos 
részének egységesítése által. 

A dolgozat témája ilyen rendszeren alapuló, különböző szituáci-
ókra és igényekre szabott épület-koncepciók létrehozása, valamint 
azok valószínűsíthető költségeinek kiszámítása, jelenlegi piaci árak 
mellett. A vizsgálat célja tehát irányadó árak meghatározása a fenti 
eljárással készülő egyszerű ház-variációk építési-szerelési költsége-
ire, ami alapvető fontosságú az új technológia bármely piacon való 
térnyeréséhez.
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KONTÉNER ÉPÍTÉSZET: JÖVŐ VAGY MÚLT?
szerző: Hegedűs Eszter, Nádai Hanga
konzulens: Páricsy Zoltán, Épületszerkezettani Tanszék 

TDK munkánkban a konténer építészet eddigi történetét, formáit 
és elterjedését fogjuk bemutatni kortárs példákkal, megvizsgálva a 
közösségi médiát, mint YouTube-ot, építész híroldalakat, mint Arch-
daily-it, és Mark Hogan cikkjét, valamint tudományos munkákat, mint 
Reyner Banham esszéjét ebben a témakörben. Körüljárjuk környezeti 
hatásait, előnyeit és hátrányait, népszerűségét és kritikáit. 
A konténer építészet már a hetvenes években elterjedt, de valódi 
értékei még felfedezésre várnak. Lassan ötven éve fontos területe 
az építészetnek, hiszen annyi lehetőséget foglal magába, ennek 
alapja, hogy könnyen szállítható és átalakítható. Időszakos térként 
különböző funkciókkal megtölthető, menekültszállás, oltópont, 
kiállítóterem, stand, és más szükségleti helyeknek is teret adhat. 
Mindezek mellett egyre elterjedtebb a felsőbb osztály körében, akár 
tiny housing, nyaraló és más lakóhelyek formájában. 
Kutatásunk alapja, hogy megismerjük az építészetről alkotott köz-
véleményt, és tanulmányozzuk a kortárs példákat. A megszerzett 
ismeretek segítségével a saját elképzeléseinket fogjuk bemutatni 
az ideális konténer építészetről, és azok közül egy választott ötletet 
fogunk részletezni. Tehát a kutatásra épített célunk egy könnyen 
mobilizálható és önálló egység létrehozása, mely mindennapi 
használatra alkalmas élhető környezetet teremt. Egy hét konténerből 
összeépített, nagy részében megújuló energiát használó, fenntart-
ható és újrahasznosítható anyagokból felépülő átmeneti lakóteret 
terveznünk, ami lakóegységekből, közösségi térből és recepcióból 
álló co-housingnek adhat otthont. Be szeretnénk bizonyítani, hogy a 
konténerekből alkotott házaknak még a jövőben is jelentős szerepük 
van, és nem szabad elhanyagolni ezeket az erőforrásokat, hanem 
foglalkozni kell ezzel a jelenséggel.

Vasbeton szerkezethez visszatapadó 
vízszigetelések kísérleti vizsgálata
szerző: Rottenbacher Dalma, Nádasi Ádám Ifj.
konzulens: Heincz Dániel, Épületszerkezettani Tanszék, mérnöktanár, 
Dr. Nemes Rita, Építőanyagok és Magasépítés Tanszék, egyetemi 
docens

Az építőipar és a használt építőanyagok folyamatosan fejlődnek, 
ebből a sorból természetesen a vízszigetelések sem maradnak ki. A 
visszatapadó vízszigetelő anyagok Magyarországon csak az elmúlt 
évtizedekben kezdtek el terjedni. A régitől különböző tervezési és 
kivitelezési logikát igénylő szerkezetekkel szembeni kezdeti bizal-
matlanság feloldódni látszik, egyre többen ismerik és használják az 
új rendszereket. Emiatt új gyártók és új, továbbfejlesztett anyagok 
jelentek meg a piacon, ezzel alkalmazkodva a szakma igényéhez, 
miszerint az építés gazdaságosságát a technológia egyszerűsödése, 
valamint a kivitelezési időtartam csökkenése tudja számottevően 
befolyásolni. Az erre alkalmas visszatapadó szigeteléseket korábban 
már vizsgálták, a termékpaletta bővülésével azonban célszerűnek 
láttuk megismételni és továbbfejleszteni a kísérleteket, hogy ponto-
sabb összképet kaphassunk az anyagokról. 
A piacon lévő termékekkel egyre több a tapasztalat, így növekszik az 
elérhető gyártói alkalmazástechnikai útmutatók és rendszercsomó-
pontok száma is, ezeket azonban az irányelvek és a szakmai szabá-
lyok nehezen tudják lekövetni. Az egyik ilyen kérdéskör az anyagok 
oldalirányú vízvándorlási ellenállása, amelyben jelentős különbségek 
vannak az egyes termékek között, ugyanis a gyártók eltérő anyagok-
kal és technológiával válaszolnak ugyanarra a felvetésre. A jelenség 
már ismert: laterális vízvándorlás esetén a nedvesség nem a sérülés 
helyén jelenik meg, így a szerkezetek javítása nem, vagy csak nehe-
zen oldható meg. 

Kísérleteink során arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a visz-
szatapadó szigetelések rendelkeznek-e oldalirányú vízvándorlási 
ellenállással, illetve, hogy mely tényezők befolyásolják a szerkezetek 
működését. Szeretnénk átfogó képet kapni a jelenségről, és össze-
vetni a hazai piacon kapható anyagokat azonos vizsgálat által, amely 
további tapasztalatokkal szolgálhat a szakma számára.



181180

TARTÓSZERKEZETEK MECHANIKÁJA
Elnök:  Dr. Várkonyi Péter, BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék, egyetemi tanár 
Tagok: Dr. Szilágyi Brigitta, BME Matematika Intézet Geometria Tanszék, egyetemi docens
 Dr. Kovács Flórián, BME Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék, egyetemi docens
Titkár: Dr. Vető Dániel, BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék, adjunktus
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Geodetikus kupolák belső-erő 
eloszlásának vizsgálata a felosztás 
simaságának függvényében
szerző: Kis Alexandra
konzulens: Dr. Gáspár Orsolya, Szilárdságtani és Tartószerkezeti 
Tanszék, adjunktus

A dolgozatomban félgömb geodetikus kupolák különböző, ismert 
felosztásaival foglalkozom. Célom, hogy a felosztások ún. sima-
sága és a rácshéj statikai működése (belső erők eloszlása) közötti 
összefüggést feltárjam. Különböző topológiák statikai működésének 
összevetésére [1] van példa, de jelen dolgozat azonos topológiájú 
felosztásokat vizsgál. 
Egy ideálisan sima felosztás esetében mind az élhosszak, mind a 
kialakuló háromszögek azonosak lennének – a vizsgált felosztások 
esetében azonban ezek különböző mértékben eltérnek. A felosztás 
simaságát a dolgozatban, összhangban a szakirodalommal a η (leg-
hosszabb oldalhossz/legrövidebb oldalhossz) illetve a D-számmal [3] 
(kerület/terület) írom le. 
A dolgozat alapfeltevése, hogy a D-szám jobban jelzi a várható belső 
erő eloszlást, mint a η. Munkám során négyféle felosztást vizsgálok: 
Fuller-féle [2], oldalfelezéses [4], Bauersfeld-féle [3] [4], Tarnai-féle [2]. 
Mindegyikhez meghatározom (ahol nem ismert) a η és a D értéke-

ket 8-frekvenciás felosztás esetében. A felosztások geometriáját 
parametrikus modellel adom meg, és a belső-erő eloszlást vége-
selemes programmal vizsgálom (Rhinoceros 6 és kiegészítői). A 
kapott belső-erő eloszlást a membránhéjként modellezett félgömb 
feszültségeloszlásával vetem össze. 
Két kérdést vizsgálok: vajon a hálózat nagyobb simasága esetén 
kimutatható-e, hogy a belső-erők eloszlása jobban közelít a memb-
ránhéj-modell által jósolthoz, illetve, hogy a D és a η szám által jelzett 
simaság közül melyiknek van szerkezeti szempontból nagyobb 
jelentősége. 
[1] Gythiel, W., Mommeyer, C., Raymaekers, T. and Schevenels, M., 
2020. A comparative study of the structural performance of different 
types of reticulated dome subjected to distributed loads. Frontiers in 
Built Environment. 6, p. 56. 
[2] Tarnai, T., 1974. Spherical grids of triangular network. Acta Tech-
nica Academiae Scientiarum Hungaricae. 76 (3-4), p. 307-336. 
[3] Zeiss Archives Jena, 1919-1923. BACZ 26024 Bauersfeld W. 
Kugelunterteilung (’Division of a sphere’) manuscript/kézirat 
[4] Gáspár, O., 2021. Bauersfeld’s concept for the subdivision of the 
first built geodesic dome structure. Proceedings of the IASS Annual 
Symposium 2020/2021 and the 7th International Conference on 
Spatial Structures Képzőművészet szekció 2021.11.16. 09:00

Húros hangszer analitikus 
rezgésvizsgálata
szerző: Friedrich Dániel
konzulens: Dr. Hegyi Dezső, Szilárdságtani és Tartószerkezeti 
Tanszék, egyetemi docens, Dr. Sipos András Árpád, Morfológia és 
Geometriai Modellezés Tanszék, egyetemi docens

Dolgozatom célja, hogy egy saját készítésű hangszer egyszerűsí-
tett modelljének rezgéseit analitikusan írja le, majd az analitikus 
számítást igazolandó, végeselem-módszerrel verifikálja a kapott 
eredményeket. Röviden részletezi a modellalkotási kérdéseket: 
előfeszített húr, nyírás- és nyújtásmentes rúd a hangszer lemezének 
modellezésére, lineáris, kis elmozdulásos megközelítés. A dolgozat 
bemutatja az elhanyagolásra kerülő mennyiségeket, majd elméleti 
mechanikai alapon tárgyalja a mozgásokat. Az analitikus módszer 
több szinten kerül kidolgozásra: bevezetésre kerül a rendszer szabad 
energiája, ebből a Hamilton-féle legkisebb hatás elve származtatja a 
csatolt parciális differenciálegyenleteket. Részletesen bemutatásra 
kerül ezek általános megoldása, majd a modelltől izolált esetben 
elemzésre kerülnek lehetséges partikuláris megoldások. A dolgozat 
végén a modell szabad rezgést leíró peremérték-feladatai következ-
nek, amelyek az előtte bemutatottaktól abban különböznek, hogy 
a rendszer csatolását is figyelembe veszik. A végeselem-modell is 
az utóbbi rendszert vizsgálja. Általános törekvés a követhetőség, és 
átláthatóság; a felhasznált matematikai módszerek tiszta alkalma-
zása. A részletes irodalomjegyzékből a felhasznált könyvek tekinte-
tében fontos kiemelnem Landau-Lifsic Elméleti fizika című soroza-
tának első, és hetedik kötetét, Nagy Károly Elméleti Mechanikáját, 
illetve Budó Ágoston Mechanikáját. A dolgozat hangsúlyozottan 
bevezető jellegű, a további, gyakorlat-orientáltabb kutatásokhoz ad 
szilárd alapot, illetve az elméleti ismereteket mélyíti el. Kitekintésként 
kapcsolatot mutat a rezgések más területeivel: az épületek rezgésvi-
zsgálatához is hasznosítható, analitikus összefüggéseket ad. 

Fontosabb felhasznált irodalom: 
L. D. Landau – E. M. Lifsic: Elméleti fizika. I. kötet. Mechanika. Tan-
könyvkiadó, Budapest, 1988. 
L. D. Landau – E. M. Lifsic: Elméleti fizika. VII. kötet. Rugalmasság-
tan. Tankönyvkiadó, Budapest, 1974. 
Dr. Nagy Károly: Elméleti mechanika. Tankönyvkiadó, Budapest, 
1989. 
Budó Ágoston: Mechanika. Tankönyvkiadó, Budapest, 1988.
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Ívrendszerek tönkremenetele - törőteher 
számítása végeselemes módszerrel
szerző: Varga Kristóf R.
konzulens: Dr. Ther Tamás, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék, 
adjunktus

A történeti bordás boltozatok fejlődéstanának számtalan ténye-
zője lehetett a tartószerkezeti innováción túl (pl. építési módszerek 
alakulása, díszítés, stb.), éppen ezért, a geometriai tipológia mellett 
érdemes lehet mechanikai tulajdonságaik alapján is rendszerezni, 
összehasonlítani ezeket. Ennek első lépése egy olyan általános mód-
szertan kidolgozása, amellyel az ilyen jellegű szerkezetek egyáltalán 
vizsgálhatók. A kutatás közvetlen célja egy olyan számítógépes 

program megalkotása, amely bizonyos közelítések mellett képes 
ívtartó-rendszerek tönkremenetelét vizsgálni; a mechanizmussá 
alakuláshoz tartozó törtőterhet számolni. 
Mivel a falazott szerkezetek jellemzően húzóerő felvételére alkal-
matlanok (a hajlítónyomatékot csak külpontos nyomással képesek 
felvenni), a boltívek szerkezeti merevsége sokkalta inkább a helyes 
geometriai kialakítás függvénye, mintsem a mechanikai jellemzőké. 
Ennek köszönhetően létrehozható olyan egyszerűsített végeselemes 
modell, amely elsősorban statikai-geometriai összefüggések alapján 
képes a tönkremenetel folyamatát követni. 
A saját rúdszerkezeti program Rhino Grashopper környezetben, 
Karamba 3D végeselemes modul segítségével működik, az eredmé-
nyek teszteléséhez pedig egy korábbi, a Szilárdságtani és Tarszerke-
zeti Tanszék alkotóheti programjának keretében megépült szerkezet 
kerül kiértékelésre, amely megfelelően összetett geometriával és 
ismert törőteherrel rendelkezik. 
[1] Jacques Heyman: The Stone Skeleton, International Journal of 
Solids and Structures, 1966. Vol. 2, pp. 249 to 279.

Minimálisan merev térbeli szabályos 
négyzetrácsok generálása
szerző: Ackermann Ádám
konzulens: Dr. Gáspár Orsolya, Szilárdságtani és Tartószerkezeti 
Tanszék, adjunktus

Dolgozatomban csuklós rúdszerkezetek egy speciális típusának, 
a minimálisan merev szabályos térbeli négyzetrácsoknak a gene-
rálásával foglalkozom. A térrácsot a kockák lapjainak síkjába eső, 
merev diagonál rudakkal merevítem, a diagonálok nem fognak át 
több lapot. Minimálisan merevnek akkor nevezem a szerkezetet, ha 

bármely rúd elvétele a szerkezet merevségének elvesztését eredmé-
nyezi. Az ilyen szerkezetek merevségének szükséges feltétele (az ún. 
rúdszámszabály alapján [Maxwell, 1864]) ismert, amivel a mereví-
tőrudak minimális száma könnyen meghatározható. Ez a feltétel 
azonban nem elégséges [Recski, 1988], a szerkezet merevsége a 
diagonálok elrendezésétől is függ. Síkbeli esetben a Bolker-Crapo 
tétel [Bolker-Crapo, 1977] egyszerűen átlátható elégséges feltételt 
szab a diagonálok megfelelő elrendezésére, hasonlóan szemléletes 
megoldás azonban a térbeli esetben nem ismert. 
Kutatásom célja egy olyan algoritmus létrehozása, amely a felhasz-
náló által meghatározott befoglaló geometriájú négyzetes térrácsra 
generál minimálisan merev variációkat. Az algoritmus additív logika 
mentén épül fel, minden lépésben minimálisan merev szerkezeteket 
állít elő. Ezen a módon sokféle variáció létrehozható, ami így nagy 
választási lehetőséget és alkotói szabadságot biztosít a felhasználó 
számára. A dolgozatban kitérek az így generálható esetek korlátaira, 
valamint ismertetem a térbeli négyzetrács merevségének tanulmá-
nyozására épített makettem kialakítását, alkalmazhatóságát. 
1. Bolker, E. D., & Crapo, H. (1977). How to brace a one-story building. 
Environment and Planning B: Planning and Design, 4(2), 125-152. 
2. Maxwell, J. C. (1864). L. on the calculation of the equilibrium and 
stiffness of frames. The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical 
Magazine and Journal of Science, 27(182), 294-299. 
3. Recski, A. (1988). Bracing cubic grids—a necessary condition. 
Discrete Mathematics, 73(1-2), 199-206.
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Véletlen rúdhálózatok mechanikai 
viselkedése: a sejtváz modellezése
szerző: Tábi Dávid
konzulens: Dr. Károlyi György, Nukleáris Technika Tanszék, egyetemi 
tanár

Szálas szerkezetű anyagok [1] gyakran előfordulnak mind az élő 
természetben (sejtvázak, porózus csontok szerkezete), mind pedig 
az építő- (szálerősítéses beton) és egyéb mérnöki gyakorlatban 
(szálerősítéses polimer kompozitok). E hálózatok mechanikai, illetve 
matematikai modellezése céljából gyakran alkalmaznak rugalmas 
rudakból álló véletlen hálózatot, ahol az egyes rúdelemeket kereszt-
kötések kapcsolják egymáshoz. A kapcsolt rudak alakváltozásai a 
korábbi kutatási eredmények alapján a hálózat sűrűségének függvé-
nyében jellemzően vagy hajlított, vagy pedig normál jellegűek [2-4]. 
A keresztkötések jellegétől függően az egyes (kapcsolt) rúdelemek 
egymáshoz képest szabadon elfordulhatnak, sarokmereven csatla-
kozhatnak, illetve egyes modellek figyelembe veszik az összekötések 
elfordulás elleni merevségét is. Jelen TDK dolgozat elsődleges célki-
tűzése inhomogén (eltérő méretű és anyagi tulajdonságú) rudakból 
álló véletlen hálózat generálása és mechanikai vizsgálata, annak 
érdekében, hogy megértsük a polimerek komplex hálózatából álló 
sejtvázak mechanikai viselkedését. A sejtvázat lényegében három, 
különböző méretű és mechanikai szempontból eltérő tulajdonságú 
polimerszál építi fel: az aktinszálak, a mikrotubulusok és az interme-
dier filamentumok [5]. A kutatás során alkalmazott, numerikus szá-
mításokon alapuló programkód alapjául a Jan Wilhelm és Erwin Frey 
által 2003-ban publikált [4] modell szolgált, amely egy négyzet alap-
rajzzal határolt síkrészben elszórt véletlen pozíciójú és irányultságú, 
homogén rúdelemek hálózata, periodikusan ismétlődő határokkal. 

A vizsgálatok során szerzett tapasztalatok hasznosak lehetnek 
az egyes száltípusok (komponensek) mechanikai teherviselésben 
betöltött szerepének és egymással való kölcsönhatásának megérté-
sében, továbbá a mérnöki gyakorlatban alkalmazott szálerősítéses 
anyagok vizsgálatában egyaránt. 

[1] M. Sheinman, C.P. Broedersz, F.C. MacKintosh: Nonlinear effec-
tive-medium theory of disordered spring networks. Physical Review 
E 85 (2012) 021801. 
[2] M. Das, F.C. MacKintosh, A.J. Levine: Effective Medium Theory 
of Semiflexible Filamentous Networks. Physical Review Letters 99 
(2007) 038101 
[3] S. Roy, H.J. Qi: Micromechanical model for elasticity of the cell 
cytoskeleton. Physical Review E 77 (2009) 061916. 
[4] J. Wilhelm, E. Frey: Elasticity of Stiff Polymer Networks. Physical 
Review Letters 91 (2003) 108103. 
[5] D. Stamenovic, N. Wang: Stress transmission within the cell. 
Comprehensive Physiology 1 (2011) 499-524.
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#balatonalmádi - Kommunikációs 
módszerek a későmodern építészeti 
örökség társadalmi feldolgozásában
szerző: Zubek Károly
konzulens: Dr. Wettstein Domonkos, Urbanisztika Tanszék, egyetemi 
adjunktus

Az elmúlt időszakban egyre intenzívebb diskurzus alakult ki a 
magyarországi későmodern építészet megítéléséről. Ennek során 
megfigyelhető a szakma és a közvélemény szembenállása. A 
korszak építészeti értékeinek társadalmi elutasítottsága mögött 
részben a kor politikai berendezkedésének negatív emlékezete áll, 
ami miatt ezen épületek nem, vagy csak ritkán tudtak identitásalkotó 
tényezővé válni. Mindez a balatoni régióban sincs másképp, emiatt 
sorra tűnnek el e kor lenyomatai. Azonban ezen épületek művészeti 
és építészettörténeti értéke miatt, valamint fenntarthatóság okokból 
sem jelenthet megoldást a bontás. 

Mégis, hogyan oldhatóak fel ezek az ellentétek? A kutatás során 
azzal a feltételezéssel élek, hogy megfelelő építészeti kommunikáció 
segítségével a társadalom későmodern építészeti örökségünkhöz 
kapcsolódó viszonya befolyásolható, új kontextusba helyezhető. 
Ehhez egyrészt olyan hazai és nemzetközi kezdeményezéseket 
vizsgálok meg, amelyek a későmodern építészeti örökség online 
kommunikációjával foglalkoznak. Másrészt célom a megismert 
projektek vizsgálatából levont tanulságok alapján olyan módszertan 
kidolgozása, amelyek a balatoni régió későmodern építészeti örök-
ségét megfelelően tudja közvetíteni. A kutatás során arra keresem 
a választ, hogy milyen kommunikációs eszközökkel lehetséges a 
társadalmi kapcsolódás megteremtése a későmodern építészeti 
örökség értékei felé. 
A gyakorlatban minderre egy közösségi médiában lezajló kampányt 
építek fel, amelyben Balatonalmádi későmodern építészeti örök-
ségét dolgozom fel. A kutatásommal párhuzamosan zajlik Kovács 
Krisztina #balatonalmádi - A közösség ereje a későmodern építészeti 
örökségek értelmezésében című projektje, amelyben egy kisebb 
közösség és a későmodern építészeti örökség viszonya képezi a 
vizsgálat tárgyát. Célom ezzel a kísérlettel összhangban a tágabb 
lakosság véleményét, elérhetőségét vizsgálni. 
Referenciák: 
EVANS, Dave; BRATTON, Susan; MCKEE, Jake. Social media marke-
ting. AG Printing & Publishing, 2021. 
HARRISON, Rodney. Forgetting to remember, remembering to forget: 
late modern heritage practices, sustainability and the ‘crisis’ of accu-
mulation of the past. International Journal of Heritage Studies, 2013, 
19.6: 579-595. 
VÁMOSSY, Ferenc. Az építészet története: a modern mozgalom és a 
későmodern. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002. 
Dr. Wettstein, Domonkos. Regionális stratégiaalkotás a Balaton-part 
rekreációs célú építészetében (1929-1979). 2018.

A Fenntartható Városok Jövője: Budapesti 
kortárs tömeges lakásépítési projektek 
összehasonlító vizsgálata
szerző: Qatarneh Fadda
konzulens: Dr. Benkő Melinda, Urbanisztika Tanszék, egyetemi docens

In the 20th century mass housing has become an inevitable part 
in the development of cities brought by the urbanization. The built 
environment is created by the union of multiple aspects, from the 
micro scale to the macro scale. Mass housing developments which 
came as a solution to shelter an ever growing population, providing 
adequate and affordable housing need to go beyond that and now 
intends to create sustainable neighborhoods. But today, without 
original social aspects what does mass housing development mean? 
Why investors are interested in the realization of new large scale resi-
dential areas? And how contemporary urban sustainability aspects 
are integrated in their planning and design process? 
The urban development vision for a sustainable city with enhancing 
performance, reducing costs and resource consumption depending 
on the needs of the community, the environment, social and econo-
mic values. A livable and likeable residential building complex must 
be settled in its environment with the continuous dialogue between 
green-blue infrastructure and architecture 

The research focuses on the Danube riverside in Budapest and their 
contemporary mass housing developments from urban design aspe-
cts. The paper presents a critical analysis of three contemporary 
Danube-led mass housing projects in construction: the WaterFront 
City in Óbuda, the Duna Terasz in Angyalföld, and the Budai Walzer 
in Újbuda., The three case studies are compared using international 
literature on sustainable neighborhoods, and the comparison is 
based on field work (mapping, photo making) and documents analy-
sis. The goal is to evaluate the complex sustainability of these large 
scale housing urban projects composed by sustainable buildings 
regarding their special position within the city, being next to the river. 
Resources: 
• Urban sustainability: how can cities become sustainable? (2021) 
https://www.eea.europa.eu/themes/sustainability-transitions/
urban-environment 
• Kocsis, J. B. (2015). Patterns of Urban Development in Budapest 
after 1989. Hungarian Studies, 29, 3-21. 
• Tolnai, G. (2018). Budapest’s fragmented riverfront renewal: West-
ern trends interspersed with post-socialist characteristics.
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A Műegyetemre járó külföldi hallgatók 
térbeli eloszlása és ennek mikroléptékű 
megnyilvánulási formája Budapesten
szerző: Gyányi Tímea
konzulens: Dr. Balizs Dániel, Urbanisztika Tanszék, tudományos 
munkatárs

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre évről évre 
egyre több külföldi hallgató érkezik. A Stipendium Hungaricum ösz-
töndíjjal rendelkező tanulók százai nem csak az Egyetem, de Buda-
pest részei is lesznek, azonban területi elhelyezkedésükről, lakhatási 
körülményeikről és esetleges konfliktusairól jelenleg nagyon kevés 
információval rendelkezünk. Ismert ugyanakkor, hogy jelenlétük szá-
mottevő hatással van Budapest ingatlanpiacára, illetve társadalmi és 
kulturális sokszínűségére. 
Dolgozatomban a külföldi hallgatók térbeli eloszlására fókuszálok, 
melyet az általam szervezett és felépített adatbázis, majd terepi 
munka alapján vizsgálok. A városszintű elemzést mikroléptékű eset-
tanulmány követi, hiszen a vizsgált csoport tagjai a főváros általános 
társadalmi jelenségei mellett szűkebb lakókörnyezetükre is hatást 
gyakorolnak. 
Feltételezésem szerint a fiatalok ezen csoportja területileg elszige-
telődik, a városi tér csak egy viszonylag behatárolt részét használja, 
illetve a csoporthoz tartozók egymáshoz képest koncentráltan 
helyezkednek el, amely térbeli mintázatukban a klasszikus bérházas 
övezet, tehát a VII., VIII. és IX. kerületek felülreprezentáltsága lesz 
mérvadó. Az esettanulmány kapcsán feltételezem, hogy a külföldi 
hallgatók szűkebb lakókörnyezetükbe nehezen és/vagy alig illesz-
kedtek be, ami a közelükben élő más társadalmi közösségekhez való 
viszonyukban is megnyilvánul.

A szegedi Körtöltés - Határ az átmenetben
szerző: Volford Márton
konzulens: Dr. Kádár Bálint, Urbanisztika Tanszék, egyetemi docens,  
Klaniczay János, Urbanisztika Tanszék, doktorandusz 

Szeged, az Alföld egy ikonikus, sokak számára a napfényvárosaként 
ismert települése 142 éve egy hatalmas tragédiát élt át. 1879. már-
cius 12-én átszakadt a város árvízvédelmét is szolgáló vasúti töltés 
és ezzel a hatalmas ár a várost romba döntötte. A szinte teljesen 
megsemmisült várost Lechner Lajos körutas sugárutas tervei alap-
ján építették teljesen újjá. A Szegeden így kiépített centrális városz-
szerkezetet egy, a körutak vonalához illeszkedő árvízvédelmi töltés-
sel védték meg a hasonló áradásoktól. Ez a mai szegedi körtöltés.  
„A körtöltés egyenlő egy városfallal, de ez nem az ellenség ellen véd, 
hanem a víz ellen”  
(Hergár Viktor, Magyar Építőművészet, 1941, 40. évfolyam)  

A Körtöltés 142 év elteltével komoly urbanisztikai, infrastrukturá-
lis és közlekedési problémákat vet fel. A közel 15 km-es körtöltés 
bezárja Szegedet egy félkörbe, területéről kijutni csak egyes kiépített 
átjárókon lehet. Mára Szeged lakossága belakta a körtöltésen belüli 
területeket, így a város a körgáton kívüli területekre is terjeszkedik, de 
ezek a töltésen kívül ragadt „telepek” teljesen kiesnek a városi körfor-
gásból. A körgát, mint egy akadály, úgy osztja ketté a várost, pedig 
zöld körgyűrűként is értelmezhető lehetne, megfelelő használattal és 
fejlesztésekkel elválasztás helyett összekapcsoló elem, elhagyatott 
senkiföldje helyett zöld köztér lehetne.   
Dolgozatomban különböző szempontok alapján vizsgálom a Szeged 
köré emelt zöld „falat”. Megoldásokat és válaszokat keresek a város 
életébe történő beintegrálására, a kihasználatlanságának megszün-
tetésére. Ezek alapján, valamint külföldi lineáris városi infrastruktúrák 
hasznosítási módjaira alapozva mutatom be, hogy a körtöltést pozi-
tív identitású köztér-rendszerként is lehetne használni és fejleszteni, 
az árvízvédelmi szempontokat továbbra is figyelembe véve.  
Kutatásomban a körtöltést a lakosok jelenlegi használati módjai és 
jövőbeli igényei alapján vizsgálom. Ehhez egy városi sétát/biciklitúrát 
dolgoztam ki és szerveztem meg, melynek keretein belül a lokálpatri-
ótáknak is megmutathattam, hogy milyen érdekességeket, izgal-
makat rejt a Körtöltés. Erre a biciklitúrára különböző civil szervetek 
is ellátogattak, akik már most kötődnek a Körtöltés területéhez, de 
most annak újragondolására késztettem őket. Ezzel a civil kezdemé-
nyezéssel szeretném felhívni a figyelmet a körtöltés hasznosítható-
ságára és lehetőségeire. A túra során kérdőív és személyes beszél-
getés segítségével közvéleménykutatást is végeztem a lakosok 
igényeiről, melyben megtudtam, hogy ők mit képzelnének el ennek 
az egyedülálló városi infrastruktúrának a megújulására. 
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Intézmény belső terének mentális 
térképezése
szerző: Gyéresi Orsolya
konzulens: Dr. Balizs Dániel, Urbanisztika Tanszék, tudományos 
munkatárs

Építészhallgatóként az keltette fel az érdeklődésem, hogy a mentális 
térképezés módszere, amellyel városrészekről, városokról, országok-
ról alkotott kognitív térképeket tárnak fel, az épületekre is alkalmaz-
ható-e, illetve a térképrajzoltatás módszerével nyert adatokkal az 
egyes intézményeket lehet-e segíteni abban, hogy a fejlődéshez 
szükséges, komfortos környezetet még inkább a használói igényekre 
igazíthassák. 
A mentális térképezés interdiszciplináris tudományág, így a földrajz, 
a pszichológia, az építészet, a nyelvészet és a társadalomtudomá-
nyok, azon belül elsősorban a kulturális antropológia is foglalkozik 
vele, az 1960-as évektől kezdett elterjedté válni a kutatása. 
A vizsgálat egy általam kiválasztott budapesti gimnáziumban törté-
nik, ahol a mentális térképezést kérdőívezéssel is kiegészítem. 
Dolgozatomban a fókuszt arra helyezem, hogy miként rajzolódnak ki 
a használók térpályái, melyek a tájékozódáshoz szükséges pontok az 
épületen belül, milyen hatások érik a diákokat, a térérzékelésük kiala-
kításában, illetve az általánosságban kedvelt és nem kedvelt terek 
miként jelennek meg a mentális térképeken. Arra is kíváncsi vagyok, 
hogy milyen további eredményeket hozhat két korosztályt - egyrészt 
a frissen bekerült diákokat, másrészt a többéves tapasztalattal ren-
delkező végzősöket – összehasonlítani egyazon intézményen belül. 
Arra számítok, hogy lesznek általános útvonalak, ahogy általáno-
san kedvelt és nem kedvelt területek is. Ezek mellett kiugró, egyedi 
eltérésekre is számítok, amelyek további érdekes információkat 
hordozhatnak. Feltételezem ugyanakkor, hogy a korosztályok között 
jelentős eltérés lesz több általam vizsgált kérdésben is. 

Források: 
Kevin Lynch: The image of the city (1960) 
Gerda Veronika: A szubjektív térképezéssel kapcsolatos vizsgálatok 
elméleti háttere és alkalmazási területei (Tér és Társadalom, 2009) 
V. Csépe, M. Győri, A. Ragó: Mentális térkép (Általános pszichológia 
2, 2007)

Járvány utáni lakóformák sűrű városi 
területeken: Budapest történelmi 
épületeinek udvarai, mint a lakók jólétét 
szolgáló félig privát terek lehetséges 
fenntartható adaptációja.
szerző: Haddad Adi
konzulens: Szabó Árpád DLA, Urbanisztika Tanszék, egyetemi docens

Social distancing and lockdown measures induced by Covid-19 
pandemic have caused a major change in the nature and wherea-
bouts of many human activities. Our daily routine shifted from close 
physical interactions to distance non-physical ones and from occur-
ring in public and semi-public spaces to private and semi-private 
spaces. This change has affected the well-being of urban dwellers 
living in high density urban areas. The technological adaptation to 
remote communication during the pandemic provides a possibility 
for a more sustainable existence of virtual enterprises that require 
no physical space and has less impact on the environment. The 
Covid-19 experience has made it self-evident that we need to re-think 
how we plan and design residential forms in dense urban areas and 
how existing ones can adapt to achieve urban resilience. This paper 
investigates how residential forms in dense urban areas can be 
more sustainable, resilient, and less dependent on the public realm, 
providing more spatial opportunities and exposure to natural environ-
ment, through utilizing the potentials of the courtyard form. It also 
studies adaptation of existing residential forms in dense urban areas, 
focusing on the potential of the courtyard space in typical Budapest 
historical residential buildings to provide good quality semi-private 
outdoor space for the well-being of residents. The courtyard space 
emerged as an urban planning and design response to residential 
and urban density needs in Budapest in the late 19th and early 20th 
century. These buildings can be described as medium height; mul-

ti-flats attached buildings with central voids that substitutes internal 
spaces exposure to natural light and ventilation denied by the atta-
ched facades. These voids hidden behind the facades can behave 
as an extension to the public realm in times that require the dense 
urban areas to be resilient and provide more space for inhabitants. 
This research is based upon literature review and author personal 
experience. 

Main bibliography: 
- A.Alraouf, Ali. (2021). The new normal or the forgotten normal: 
contesting Covid-19 impact on contemporary architecture and 
urbanism. Archnet-IJAR: International Journal of Architectural 
Research, 15(1), 167-188. https://www.emerald.com/insight/cont-
ent/doi/10.1108/ARCH-10-2020-0249/full/pdf?title=the-new-nor-
mal-or-the-forgotten-normal-contesting-covid-19-impact-on-contem-
porary-architecture-and-urbanism. 
- Megahed and Ghoneim. (2020). Antivirus built environment: 
lessons learned from covid-19 pandemic. Sustainable cities and 
societies, 61(1). DOI https://www.sciencedirect.com/science/article/
pii/S2210670720305710?via%3Dihub 
- Spennemann, Dirk HR. (2021). Residential architecture in a 
postpandemic world: implications of covid-19 for new const-
ruction and for adapting heritage buildings. The journal of green 
building, 16(1), 199-215. DOI https://meridian.allenpress.com/
jgb/article/16/1/199/461417/RESIDENTIAL-ARCHITECTU-
RE-IN-A-POST-PANDEMIC-WORLD
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#balatonalmádi - A közösség ereje 
a későmodern építészeti örökségek 
értelmezésében
szerző: Kovács Krisztina
konzulens: Dr. Wettstein Domonkos, Urbanisztika Tanszék, egyetemi 
adjunktus

A hazai közélet hajlamos a modern és későmodern épített örökséget 
általánosan negatív fényben feltüntetni anélkül, hogy az épületek 
saját értékeit vizsgálná. Kutatásom során arra keresem a választ, 
hogy az ilyen előítéleteket egy közös tervezési folyamat képes-e 
befolyásolni? 
A válaszhoz egy konkrét helyszíni vizsgálat adja az eszközt, a kuta-
tás a balatonalmádi autóbusz-állomás épületére összpontosít, azt 
vizsgálja, hogy különböző participációs módszerekkel meg lehet-e 
mutatni a város lakóinak az állomás építészeti és történeti értékeit? 

A kutatás a közösség és a pályaudvar közötti kapcsolatteremtést 
vizsgálja, így az eredmények is egy helyi, aktív társadalmi csoport 
véleményét fogják bemutatni. A vizsgálatokhoz több, a közösségi 
tervezésben használat módszertant szeretnék a helyszínhez, illetve 
a témához adaptálni. A tervezett workshopok során nagy hangsúlyt 
kap a gamification, azaz játékosítás módszertana es a városi séták 
szerepe a tudásátadásban. Kiemelten foglalkozom a közösségi 
média szerepével, vizsgálva, hogyan lehet a különböző online platfor-
mokon szélesebb közönséget, több generációt bevonni a közösségi 
tervezésbe. A módszertan alapjait korábbi, 2019-es TDK kutatásom 
adja, amiben azt vizsgáltuk, hogyan lehet a Z generációt az Instag-
ram segítségével bevonni az épített környezetről szóló párbeszédbe. 
Kutatásommal párhuzamosan zajlik Zubek Károly #balatonalmádi 
- Kommunikációs módszerek a későmodern építészeti örökség 
társadalmi feldolgozásában című kutatása, amely egy tágabb kör-
nyezetben, egy online kampány segítségével vizsgálja, hogyan lehet 
a város lakosainak erről az építészeti korszakról alkotott véleményét 
formálni. Célom ezzel a kutatással együttműködve felépíteni az 
almádi pályaudvar online jelenlétét és a kommunikációs kampánnyal 
összhangban, a személyes workshopokon egy kisebb, de intenzí-
vebb közösségben vizsgálni az online és offline hatásokat. 
Célom, hogy kinyissam a párbeszédet ezekről az épületekről azok 
számára, akik nem részei aktívan az építészeti diskurzusnak. 
Rövidtávon a balatonalmádi autóbusz-állomás értékeit szeretném 
bemutatni a helyiek számára és elérni, hogy szívesen használják ezt 
az épületet, akár közösen kitalált alternatív hasznosítással. Hosszú 
távú célom, hogy olyan módszertanokat teszteljek és fejlesszek, 
amik segítségével később akár több hasonló történetű épületre is 
ráirányíthatom a figyelmet. 
Irodalom: 
Dr. Wettstein Domonkos: Regionális stratégiaalkotás a Balaton-part 
rekreációs célú építészetében. (1929-1979) 2018.

A nyugalom terei
szerző: Salamon Csilla, , 
konzulens: Dr. Fonyódi Mariann, Urbanisztika Tanszék, egyetemi 
docens

„A test a mozgásból profitál, az elme a mozdulatlanságból.” /Szak-
jong Mipham Rinpocse/ 
Mozdulatlanság. Nyugalom. Csend. 
Ismerjük egyáltalán ezeket a fogalmakat? Természetesen tudjuk mit 
jelentenek. De tudjuk azt, hogy mit adhatnak nekünk? Meg tudjuk 
őket élni? Képesek lennénk belecsempészni ezeket a mindennapi 
életünkbe? 
2021-ben az emberek célja, hogy kihozzák életükből a maximumot. 
Hétköznapjaikat a nyüzsgés, a rohanás és az állandó online jelenlét 
jellemzi. Szabadidejükben lehetőségük van bárhova elutazni, ezzel 
újabb és újabb élményeket halmoznak egymásra. 
Testünk minden erőforrását képesek vagyunk kihasználni, hogy 
lépést tartsunk a felgyorsult, technika vezérelte világgal. Tudatosan 
építgetjük a karrierünket, szoros időbeosztást készítünk a minden-
napjainkra és közben elfelejtünk megállni. Az internet segítségével 
bárkivel bármikor kapcsolatba léphetünk, miközben - talán észre sem 
vesszük-, de elveszítjük a kapcsolatunkat önmagunkkal. 
Pedig életünk nagy része igazából a fejünkben zajlik. Ezért kiemelten 
fontosnak tartom, hogy képesek legyünk visszavonulni. 
Szünetet tartani. 
Hogy önmagunkkal és mentális egészségünkkel foglalkozhassunk. 
Kutatásom során szeretném megvizsgálni, hogy milyen lehetőségek 
vannak jelenleg a visszavonulásra. Továbbá, hogy milyen építészeti 
eszközökkel segíthető elő a tudatos lassítás a mindennapjaink-

ban. Hogyan lehet létrehozni olyan tereket, melyek pozitív hatással 
vannak a mentális egészségünkre? Mit jelenthet a visszavonulás 
különböző építészeti léptékekben vizsgálva? 
Irodalomjegyzék: 
Dúll Andrea: Épített környezet és pszichológia. Akadémiai doktori 
értekezés, 2017. 
Granasztói Pál: Városi környezet lélektani hatásai. Magyar Pszicholó-
giai Szemle, 1974. 
Pico Iyer: The Joy of Quiet. The New York Times, Jan. 1, 2012, Sec-
tion SR. 0
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Erkély, probléma
szerző: Bendicskó Laura, Baranyi Judit, Temesvári Bence
konzulens: Jancsó Miklós DLA, Lakóépülettervezési Tanszék, 
egyetemi docens 

„Amikor az építészetről gondolkodom, mindig költőktől veszem a 
példámat, akik a legnagyobb jártassággal rendelkező felfedezők az 
emberek egyedüllétének meghallásában és lejegyzésében.” 
Álvaro Siza 
Mi volt előbb: az erkély vagy az erkélység? Találtuk vagy teremtettük 
az erkélyt? Amikor az első ember az árnyékolóra lépett, gondolta-e, 
hogy nagy lépés az emberiségnek? 
Gondolta-e, hogy egyszer még státuszszimbólum lesz ez a lépés? 
Egy lépés, ami után nagy levegőt vesz, majd történelmi csatákba 
vezényli a népet? Máskor a lépést csendes sóhajtás kíséri, kattan 
a gyújtó, és gondolatai a kávégőzzel szállnak a megfoghatatlanba. 
Néha nagyot csattan a papucsa, keresi a maradék vizet a kannában, 
hogy kaspókba festett apró dzsungelének mindennapi kenyerét meg-
adja. Aztán kitrappol a szakadt napernyővel, a biciklipumpával és 
helyet keres a használt hűtőszekrénynek. Gondolta-e, hogy egyszer 
csak ki-kinéz az ajtón, és nem lép ki többet. Elhúzza a függönyt és 
a szőnyeg alá söpri a látottakat, a problémát. Gondolta-e akkor, kr.e 
2000-ben, hogy a mozdulata bizonytalan, a gondolata tökéletlen, és 
amit felfedezni készül, az kezdettől fogva hiba hibás? 
Ezt az első, és az ezt folytató lépéseket szeretnénk megérteni. 
A metafizikáig leereszkedve igyekszünk azokat a perspektívákat 
megtalálni, amelyekben az erkély szerepe, létjogosultsága kilátszik 
a tanult szimbolika mögül. Ezt képzőművészeti alkotások, filozófiai, 
irodalmi művek és a valóság empiriája segítségével tesszük. Főbb 
támpontjaink közül néhány: 
Mircea Eliade: A szent és a profán 
Tőzsér János: Metafizika 

Kenneth Frampton: A modern építészet kritikai története 
Amit eredményül kapunk, az nem a megoldás, de a probléma érzé-
kelése egy eddig csaknem érintetlen témában. A forma, a funkció 
és a jelentés szétválasztásával jutunk új kérdések, asszociációk, 
kapcsolatok felé.

Jel és Elhatárolás - hazai kerítések 
vizsgálata és rendszerezése
szerző: Weisz Mátyás
konzulens: Jancsó Miklós DLA, Lakóépülettervezési Tanszék, 
egyetemi docens, Máthé Dóra, Lakóépülettervezési Tanszék, 
tudományos segédmunkatárs 

Sokáig vakon közlekedtem az utcákon, ám egy alkalommal villám-
ként hasított belém az a felismerés, hogy milyen színes és változa-
tos, sokszor festői képet tárnak elénk a kerítések. Ezen a felismeré-
sen felbuzdulva szántam el magam és kezdtem el a @fenszifences 
Instagram oldal működtetését, ahol az általam fotózott kerítéseket 
gyűjtöm össze és írom melléjük gondolataimat. A galéria elindítá-

sában inspirálóan hatott a @magyarmalter néven futó Instagram 
oldal is, amely sok tekintetben rokona a sajátomnak. Ez a gyűjtési 
folyamat, kutatómunka azóta végigkíséri a mindennapjaimat. Mára 
az oldalon közel 200 fotó található és ez a szám folyamatosan nő. 
Az ezalatt az idő alatt a fejemben érlelődő gondolatokat és az eddig 
még kusza összevisszaságban tömörülő nagy mennyiségű képanya-
got szeretném rendszerezni, ahogyan tette ezt ifj. Janáky István is Az 
építészeti szépség rejtekei Magyarországon (2004) című könyvében. 
Dolgozatomban rávilágítok arra, hogy nem csupán egyszerű szerke-
zetekről beszélünk, melyeknek a legnyilvánvalóbb feladatuk ellátásán 
kívül nincsen céljuk, hanem egy sokkal összetettebb jelrendszert is 
képviselnek helyzetükből, méreteikből, anyaghasználatukból és sok 
más tulajdonságukból fakadóan. Ezeket a jeleket, jelentéstöbbleteket 
vizsgálom esszék formájában. A rendszerezésnél olyan szempontok 
mentén haladok végig, amelyek jól szemléltetik azt a sokszínűséget 
és bemutatják azt az emberi kreativitást, mely mellett nap mint nap 
elsétálunk. Továbbá utánajárok kerítés és ember viszonyának, annak, 
hogy miként jelenik meg életünkben a territórium szerepe és hogyan 
hatnak ránk kerítéseink környezetpszichológiai aspektusokból nézve. 
Azt gondolom, hogy ha megtanulunk olvasni a kerítéslécek között, 
jobban megismerhetjük az embereket. 
Főbb források: 
Ifj Janáky István: Az építészeti szépség rejtekei Magyarországon, 
Budapest: Terc Kiadó, 2004 
Ortutay Gyula (főszerk.): Magyar néprajzi lexikon III. (K–Né). Buda-
pest: Akadémiai Kiadó, 1980 
Kolossa József: Építészeti jel – Építészet, mint jel. Kísérlet a szemio-
tikai szemlélet építészeti alkalmazására. Budapest, 2007 
Kecskés Tibor: A Spontán. Avagy az akaratlan építészeti formálás 
természetrajza. Budapest, 2011 
Dúll Andrea: Helyek, tárgyak, viselkedés: Környezetpszichológiai 
tanulmányok. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2010
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tér/tan/TERV (Korszerűsítési lehetőségek 
a budaörsi Illyés Gyula gimnázium belső 
tereiben)
szerző: Zombor Maja, Magoss Matild
konzulens: Dr. Dobosné Gerzsenyi Judit, ügyvezető, Húsznegyven 
Egyesület, Alföldi György DLA, Urbanisztika Tanszék, egyetemi tanár, 
Kurucz Olívia, Urbanisztika Tanszék, doktorandusz

Magyarországon egy átlagos fiatalnak legalább 12 éven keresztül az 
iskola, és az azzal kapcsolatos teendők teszik ki mindennapjaik nagy 
részét. A gyerekek generációról generációra változnak, és miközben 
a tanításmódszertan jó esetben egy bizonyos szinten még megpró-
bálja lekövetni ezt a folyamatos változást, maga az iskolai környezet 
és struktúra a legtöbb esetben évtizedek óta változatlan. 
A következő tanulmányban szó esik a magyar közoktatás terei-
ről, térszervezéséről, majd javaslatot teszünk az elavult, szigorú 
szabályrendszert követő terek újragondolására a tanulók és tanáraik 
igényéihez mérten. Ennek egyik fontos tényezője, hogy különböző, 
feltöltődésre alkalmas tereket alakítsunk ki, melyek típusaira a dolgo-
zatban térünk ki. 
A jelenlegi állapotok bemutatásához folyamatos példaként említjük 
egykori középiskolánkat, a nyolcvanas években épült budaörsi Illyés 
Gyula Gimnáziumot. 
Dolgozatunk kutatási része két fő pillérre épül. Egyrészt különböző 
közösségi tervezési módszerekkel utánajártunk, hogy az említett 
középiskola diákjai és tanárai hogyan viszonyulnak a gimnáziumhoz. 
Véleményüket, igényeiket úgy mértük fel, hogy elsősorban szoká-
saikra, a személyiségükre és érzelmeikre, különösképpen érzelmi 
biztonságérzetükre- koncentráltunk. 

Másrészt átfogó elméleti vizsgálatot végeztünk az oktatási terek 
témakörében, ahol legfőképp az elavult és a modern iskolai tereknek, 
és a köztük lévő ellentéteknek jártunk utána első sorban környezet-
pszichológiai szempontból. 
Az elméleti háttér és a diákok tapasztalatai alapján megfogalmaztuk 
egy ideális iskola képét, amely egy jövőbeli átalakítás során biztos 
kiindulási pontot adhat a konkrét tervezés megkezdéséhez. Célunk 
továbbá, hogy a későbbiekben ezek a szempontok bizonyos keretek 
között átruházhatóak legyenek más iskolák közösségeire is. 
A tanulmány elsősorban nem a meglévő iskola külsőségeit akarja 
felülírni vagy korszerűsíteni, sokkal inkább alapvető pszichológiai 
igényekre épít, ezalatt értve többek közt a lehatárolt terek (könyvtár, 
zenesarok stb.), a törzshelyek, vagy a biztonságot nyújtó csendes 
zugok fontosságának meglétét.
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