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1. Campus kiszolgáló-épületek hálózata 

Egy jól működő egyetemhez számos olyan kiszolgáló létesítmény és szolgáltatás szükséges, amely ugyan nem 

tartozik közvetlenül a mindennapi tanuláshoz, azonban elengedhetetlen része az egyetemi létnek. Ezek nem 

feltétlenül integrálódnak a nagy oktatási épületekbe, hanem az egyetemi campus zöldfelületébe ágyazódva, 

azt pavilonos közparki elemekként gazdagíthatják. 

Egyebek mellett kávézók és nyitott polcos hírlapolvasók, tanulószobák, bérelhető workshop helyiségek, jól 

megnyitható szeminárium-szobák közvetlen parki kapcsolattal, edzőtermek, közösségi termek helyezhetők el 

a campus területén vagy annak közvetlen környékén, amelyek a nagy tömbszerű épületek közé ékelődve nem 

szükségszerűen egyetem és kar-specifikusak, hanem önálló, független „szolgáltatás”-ként a különböző 

oktatási egységek közötti kapcsolatot erősíthetik. 

2014-15 tavaszi félév Bsc1-diploma témájaként választható a XI. kerületi campus (Gellért tértől a Kopaszi 

gátig terjedő) területén belül a fent említett funkciók egyikének vagy valamely, a hallgató által indokolt 

egyéb, kb. 300 m2-es önálló egyetemi kiszolgáló épületnek az elhelyezése és megtervezése. Amennyiben 

több hallgató is választja a fenti témát, mód van arra, hogy többen közösen is dolgozzanak ki egy átfogó 

területfelhasználási javaslatot és koncepciót. 

Az első diploma félév során meg kell vizsgálni a campus és közvetlen környékének főbb működési 

adottságait, ellátottságát, hiányosságait. A lehetséges funkciók megfogalmazása után, a vizsgálatokra 

alapozva helykijelölési javaslatot kell tenni. A funkciókhoz a félév során építészeti program, telepítési és 

közterület rendezési javaslat valamint M=1:100 léptékű építészeti terv tartozik.  

2. Velencei tó északi partjának revitalizációja 

A Velencei-tó Budapestről autóval kb. 40 perc alatt elérhető. Tömegközlekedési kapcsolata is remek. A 

vízpart adottságai miatt ideális fürdő- és pihenőhely, gyerekes családoknak kifejezetten kedvező; rövid, akár 

csak néhány órás programok számára is. Ennek ellenére messze nem rendelkezik azzal a vonzerővel, amellyel 

a Balaton – sokszor semmivel nem jobb szolgáltatásaival - különböző generációkat magához tud csábítani. 

Ennek egyik oka a tó és tópart gondozatlansága, elhanyagoltsága, elöregedése.  

A közelmúltban számos fejlesztést hajtottak félre. Új, színvonalas wellness szálló és fürdő nyílt a parton, 

valamint az u.n. korzóépület, előtte igényesebb, homokos „plázzsal”. Átépült a vasútállomás, aluljárós 

kapcsolattal a strand és a falu felé, és  biciklivel végigjárható a part jelentős része. 



Mindezek mellett azonban ott ragadtak a múlt rekvizitumai. A fent leírt funkciók közé hatalmas vendéglátós 

és szórakoztató kombinát és túlméretezett szállóépület ékelődnek be, melyek hajdani ifi-táborozókban és a 

’80-as évek disco-látógatóiban bizonyára nosztalgikus emlékeket ébresztenek, ma azonban többnyire üresen 

állnak. Mellettük további üres, funkció nélküli part-menti telkek várják reménybeli hasznosításukat. 

A Bsc1-diploma témája a fent említett remek adottságokkal rendelkező Velence-község partmenti 

funkcióinak és hasznosításának felmérése, értékelése. Ezek alapján további feladat a település partmenti 

szakaszára egy fejlesztési koncepció megfogalmazása, a hiányzó funkcióknak és helyüknek a meghatározása, 

a hozzájuk tartozó közterületi rendszerrel együtt, majd mindezek ismeretében valamely kiválasztott funkció 

kb. 300 m2 –es épületének a megtervezése.   

3. A „Városmajor” megújítása 

A Városmajor Buda sokak által ismert zöldterülete. Ismertsége azonban közel sincs összhangban azokkal a 

kiváló város-szerkezeti adottságokkal, mellyel rendelkezik. Mindössze néhány percre Buda talán 

legmozgalmasabb közterétől, a hajdani „Moszkvá”-tól, az egyik igen forgalmas közlekedési csomópontban, a 

Városmajor utca, Kútvölgyi út és Szilágyi Erzsébet fasor találkozásánál található. Jelenlegi hasznosítása igen 

sokrétű és vegyes, a funkciók nagyrésze azonban elsősorban a peremterületein sorolódik. Rendezetlenül, 

foltszerűen jelennek meg a közlekedés-felépítményei (fogas-végállomás és remiz, villamosforduló), a sport 

intézményei (csarnokok és pályák), a szórakozás és vendéglátás épületei (szabadtéri színház, büfék, 

vendéglők), a vallásgyakorlás építészetileg nívós intézményei. Mindezt a történelmi park beállt ősfás 

zöldfelülete köti össze, benne különböző generációk által hagyományosan használt változatos térhasználati 

módokkal. 

A javasolt diploma-feladat a park racionalizálása, a meglévő „bejáratott” funkciók átgondolása, a park 

felújításnak terve, majd valamelyik hasznosításhoz egy kisméretű, „kiszolgáló” épület megtervezése. Lehet 

sportklub, fogas állomásépülete, a szabadtéri színház épülete, vagy bármely más, a hallgató által 

vizsgálatokkal alátámasztottan jogosnak illetve helyénvaló funkciójúnak tartott épület. 

4. Egyéni téma 

Lehetőség van egyéni diplomatémát kezdeményezni. A diplomatervezésben résztvevő konzulensekkel 

történt egyeztetés dönti el, hogy a javasolt témát helyszíne, jellege, nagyságrendje alapján a tanszék be 

tudja-e fogadni. 

 


