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Spirálisok geometriája és építészeti alkalmazásai
Mozaikok és burkolatok szimmetriáinak geometriai elemzése

Dr. Csanády Gábor csanady.gabor.matyas@ybl.szie.hu




ókori zsinagógák (palesztina)
korai keresztény templomok (őstemplomok) Konstantin előtt (pl. Akaba, Megiddo, Pella)
az 1948‐as fordulat következtében eltűnt kápolnák nyomozása (szerzetesházak, kórházkápolnák,
iskolai kápolnák stb.

Zsófia Balló zsofia.ballo@gmail.com




A budapesti lakáspiac változásai a 21. szd.‐ban (olyasmire gondolok, hogy az agglomerációba való
kiköltözés, aztán visszaköltözés, zöldmezős lakóparkok, kis‐ és nagyberuházók jelenléte, CSOK
általi fellendülés, lakásméret és funkciók változásai, stb.)
Ökológia és energiatakarékosság fontossága a lakóingatlanok létrehozása és vásárlása során
(mennyire fontos a vásárlónak, mennyire lehet ilyen találni a piacon, mennyire van erre
felkészülve a tervező és kivitelező)

Dr. Kiss Gyula Kiss.Gyula@ybl.szie.hu








Lombkorona sétányok építészete (természet ‐ kontra mérnöki művek, rejtőzködés kontra
attrakció , és mindez az anyaghasználat és a szerkezetkialakítás megválasztásának aspektusaiból
is vizsgálva.)
Árvizi építészet (a víz által "látogatott" területek spontán és tudatos építészete, lábasházak,
nyaralók köz és ipari épületek, ezen téma szintén érdekes vonulata az anyaghasználat kérdéköre)
Fürdők építészete (A téma gyakorlatilag több téma: a fő vonulat a mai rekonstrukciók és az új
építmények vizsgálata bizonyos szempontrendszerek szerint, nem megfeledkezve a szállodák
fürdőrészlegeiről mint )
A cor‐ten újratöltve (nekem habilitációs témám volt ‐ egy érdekes kutatás lehet arról hogy miért
lehet nagyon alkalmas és hol és miért kerülendő ez az érdekes anyag)
Bónus téma: generatív és vagy parametrikus ügyek: "Térhajlítás"

Dr. Lukovich Tamás Lukovich.Tamas@ybl.szie.hu




A 21.század városépítészetének kihívásai (nemzetközi kitekintés)
A modern mozgalom 3. generációja (az ún. "új tradícó")
Empirikus (város)építészetelméletek
Mindhárom téma sok uténa‐olvasást és jó angol nyelvtudást feltételez.

Orosz György orosz.gyorgy@mkk.szie.hu


településkép, települési arculat (A Települések Arculati Kézikönyveinek készítési tapasztalatai)

Bernadett Babaly babaly.bernadett@gmail.com



A térszemlélet fejlesztési, értékelési lehetőségei: pedagógia (szűkebb területek: oktatáselmélet,
képességmérés, képességfejlesztés, kísérletmódszertan, empirikus vizsgálatok)
Vizuális képességrendszerek: pedagógia (szűkebb terület:összehasonlító pedagógia, tartalom
elemzés)

Csontos Györgyi Csontos.Gyorgyi@ybl.szie.hu



Építészet megjelenése a digitális médiákban
Ipari örökségvédelem kortárs építészeti lehetőségei

Dr. Ónodi Gábor onodi.gabor.cs@gmail.com


A hallgató által kiválasztott falu építészeti értékeinek elemzése, a Magyarországi Falumegújítási
Díj Pályázat 2017 kiírás szerint. (Magyarországi Falumegújítási Díj Pályázat / építészeti
vonatkozások)

Dr. Ónodi Gábor onodi.gabor.cs@gmail.com, Váradi István istvan.varadi@yahoo.com , Dr. Maros Katalin
etológus


A természetközeli állattartás épületeinek fejlesztése, konkrét állatfajok tartásmódjának,
istállóinak áttekintése, a tradicionális tartásmódok kritikai értékelése, az állatfaj egyedeinek,
csoportjainak etológiai igényei szerint új rendszerű istállóépületek kidolgozása.

Anthony Gall a.j.g.gall@gmail.com


nagymeretu beton elemek homlokzati burkolatkent valo hasznalatrol, lehetosegekrol (IVANKA
betonelemek)

Vizi Gergely Norbert Vizi.Gergely.Norbert@ybl.szie.hu




Különleges igényű falszerkezetek
Különböző erkélytípusok és szerkezeteik
Zöldhomlokzatok szerkezetei és alkalmazhatósági területei

Dr. Jámbor Attila jambor.attila@epitesijog.hu



Az egyszerű bejelentés bevezetésének hatása a beruházás közvetlen környezetére és a
településképre
Polgármesteri hatáskörök, települési érdekérvényesítési lehetőségek építési beruházások
kapcsán

Horkai András László horkai.andras.laszlo@ybl.szie.hu




Választott budapesti nagypaneles technológiával épült lakótelep energetikai korszerűsítési
lehetőségeinek vizsgálata
Választott budapesti nagypaneles technológiával épült lakótelepen fogyasztói szokások,
fogyasztói magatartás vizsgálata

Benárd Aurél DLA Benard.Aurel@ybl.szie.hu




Történeti terek a kortárs építészetben, kortárs terek a történeti építészetben A
műemlékvédelem és az épületrehabilitáció etikai és esztétikai kérdései, a társadalom
műemlékekhez való viszonya, és annak időbeli – földrajzi változásai. A probléma elemzése
konkrét művek alapján. Társtudományi határterületek: Szociológia, művészettörténet, régészet,
stb…
A XX. század építészetének második vonala, válságidőszakok építészete Posztszecessziós
építészet, art deco. A XX. század végének építészete (80‐as – 90‐es évek), annak értékelése,
értékelhetőségének lehetősége.

Nagy Gergely Domonkos gergely.domonkos.nagy@gmail.com








1. Korábbi Ybl hallgatói felmérések összevetése a jelen állapottal. „Felmérés‐revízió” és elemzés.
2. Támpillér nélküli, poligonális szentélyű gótikus templomok Magyarországon (időbeli
megoszlás, szerkezeti viszonyok, stíluskapcsolatok).
3. Hídvámházak.
4. Pest és a budai Víziváros barokk kori építészetének, lebontott épületállományának
jellegzetességei archív fényképek és levéltári források feldolgozása alapján.
5. Az antik alaktan használata a magyar barokk építészetben példák elemzésén keresztül.
6. Anomáliák a külső homlokzat és belső terek stílushasználata között a XIX. századi magyar főúri
építkezésekben.
7. Centrális téralakítás tendenciái a magyarországi szecessziós szakrális építészetben.

