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Diplomadíj 2012 – Értékelés
(Kivonat)

Településtervezés és városépítés kategória
DÍJ
Bartha Szilvia Zsuzsanna
Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék
Iparterületek tájrendezése Alsónémedi példáján
Korábban az Alföldön a tanyák jelentek meg a külterületeken, megbontva azokat egy-egy barátságos,
élettel megtöltött kis szigettel. Hasonlóképpen jó lenne, ha a gazdasági területek is jó arányban,
barátságos és esztétikus módon jelennének meg a település egyes részein, akár a külterületen is.
A dolgozat témája ezért nagyon aktuális, és maga a terv rendkívül komoly munkát tükröz. A hallgató
igen alapos helyismeret birtokában, és a témában való jártasságát is bizonyítva készítette el
diplomamunkáját. Jól átlátja a területen zajló folyamatokat, és azok hátterét. Az értékelési módszerek
kiválasztása és kidolgozása kreatív, a javaslatok széles körűek, részletekbe menőek. Összességében
elmondható, hogy a dolgozat az önkormányzat számára is tükröt tart, melyet a megvalósíthatóság
mérlegelésével a település vezetése is nagy haszonnal forgathat.
DÍJ
Timár Benedek
Budapesti Corvinus Egyetem Településépítészeti Tanszék
A Tabán és a Várkert Bazár - A történelmi városmag hiányzó láncszemei
A szakdolgozat igen kényes és egyúttal aktuális témát dolgoz fel, ütőkártyája az alcímben jelzett
hiányzó láncszemek kifejtése és összekapcsolása. A budai és pesti oldal szerves kapcsolatának
lehetőségét felvillantó dolgozat törekvés a két part tényleges vagy legalább vizuális értelemben vett
összeköttetésének megteremtésére, mindenképpen dicsérendő. A szakdolgozat nagy érdeme a
történeti és városszerkezeti elemzése, a munka logikus felépítése és a nívós bemutatás.

DICSÉRET
Gyergyák János
Pécsi Tudományegyetem Urbanisztika Tanszék
Pécs-Kelet városrész alközpontjainak rehabilitációja
A településfejlesztés és rendezés átfogó ismeretéről tesz tanúságot a szerző, igen széleskörű
szociális-gazdasági érzékenységgel dolgozva fel a leromlott városrész felújítását. Újszerű a
megvalósítás alatt levő Ócsai szociális lakótelep életmód (kiskert művelés a megélhetéshez)
javaslatának beépítése. Megvan a remény arra, hogy a településügy elkötelezettje lett a kollega.

Szabadtértervezés kategória
DÍJ
Szabó Lilla
Budapesti Corvinus Egyetem Kert-és Szabadtértervezési Tanszék
A pesti zöldgyűrű koncepciója és a pestszentlőrinci Kavicsbánya szabadtérépítészeti
koncepcióterve
A dolgozat a nagyszámú szakirodalmi és tervi forrásra pontosan hivatkozik, az ábra-hivatkozások is
precízek. A dolgozat két, a témához jól illeszkedő nemzetközi példát is bemutat városi zöldhálózati

fejlesztésre. A térképi, tervi munkarészek a dolgozat különösen értékes részét képzik. Önmagukban is
jól értelmezhetőek, kidolgozottságuk mind formai mind tartalmi szempontból példaértékű. A tablók a
tervezett zöldfolyosót számos szempontból, látványosan szemléltetik. Különösön értékes a
tájrendezési javaslat tabló, mely a zöldterületek és a szomszédos települési részközpontok viszonyát
mutatják be.
DICSÉRET
Bőhm Gábor
Budapesti Corvinus Egyetem Kert-és Szabadtértervezési Tanszék
A tatai Kossuth tér szabadtérépítészeti terve
Bőhm Gábor munkája olyan szabadtérépítészeti objektum tervezési szintjére jutott el, amely megállná
a helyét tervpályázati összehasonlításban is. A munka alkalmas arra, hogy szakmai és lakossági viták
folyhassanak apropóján. Ilyen jellegű, jól moderált kommunikáció eredményét tudja támogatni a
döntéshozói réteg és nyithatja meg az utat a megvalósulás felé. Véleményemet azzal próbálom meg
leginkább kifejezni, hogy nem az eddig elvégzett munkát taglalom hanem a folytatásra próbálok meg
bíztatni minden szereplőt (döntéshozót, szakembert, helyi polgárt és a tervezőt).

Társadalomtudományok kategória
DÍJ
Békés Márton
Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézet
Az önkormányzati vállalatok egységes irányításának átfogó elemzése
A szerző nagy hozzáértésről tesz tanúbizonyságot. Az esettanulmányok (Eger, Veszprém,
Békéscsaba, Zalaegerszeg) kiválasztása megfelel az esettanulmányokkal kapcsolatos módszertani
követelményeknek. Többféle forrásból kerültek az anyagok földolgozásra. Nagyon jó az elméleti
irodalommal való kapcsolódás, sikerült jó állításokat megfogalmazni, és azokat tesztelni különösen a
változásvezetés körében. A munka tartalmi gazdagsága jóval meghaladja a szakdolgozati szintet.
DICSÉRET
Vajas Ákos
Eötvös Loránd Tudományegyetem Regionális Tudományok Tanszék
Budapest és a kerületek közötti egységes városfejlődést befolyásoló problémák bemutatása
illetve a lehetséges megoldási javaslatok ismertetése
A szerző kiválóan tekinti át Budapest történelmi kialakulásának és jelenlegi városszerkezeti
felépítésének kihívásait, s azokra igyekszik megfelelő geográfusi válaszokat adni. A speciális mentális
morfológiai megközelítés mellett nyilván nehezebben értékelhető a dolgozat közigazgatás-politikai
szempontból, hiszen ennek alapján a geográfusi dolgozat más következtetéseket indukálna. A
dolgozat a hazai Budapest-közigazgatási szakirodalom kiemelkedő példája, a geográfusoktól elvárt
tudományos alaposság mellett kreatív megközelítéssel.

Infrastruktúra-tervezés kategória
DÍJ
Morvay Katalin
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Út- és Vasútépítési Tanszék
A budapesti 47-es villamos végállomás átalakítása, Városház tér, az elővárosi kapcsolat
javítására
Budapest XXII. kerület Budafok városközpontjában a 47-s villamos végállomás meghosszabbítását
tervezte meg a pályázó. Ezzel az elővárosi tömegközlekedés jelentősen javulna, mert Budafok
vasútállomásig közlekedne a villamos. A témaválasztás igen aktuális, sőt folyamatban van BudapestSzékesfehérvár vasútvonal felújítása, s az engedélyezési terv szintű kidolgozás lehetővé tenné a
javaslat tényleges megvalósítását.
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Kategórián kívüli dicséret
Papp Mátyás
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Urbanisztika Tanszék
Foghíj_ak ideiglenes beépítése
A pályamű összességében kiváló, esztétikus és ötletes. A különböző munkarészek egymást erősítik,
és együttesen tükrözik a kreatív gondolkodást, jó meglátó és problémamegoldó képességet. Az anyag
megjelenése nagyon szép, a leíró részek olvasmányosak, a szerkezet jól kidolgozott. Az ábrák
látványosak és szemléletesen mutatják be a közölni kívánt információkat. A foghíjbeépítés hallgató
által kiválasztott módja erős szervezést igényel, de jó alkalom a térség társadalmának összefogására,
a közösségi tér kialakítására és folyamatos kihasználására. A választott funkciók a helyhez illők. A
terület jelenlegi hasznosítását nem megszüntetve tesz javaslatot a terv újabb funkciók
helybiztosítására. A belső térben tervezett közösségi hely intimitása miatt nagy valószínűséggel
hamar közkedveltté válhat, a konténerben kialakított büfé zsákfoteleivel kedvenc találkozóhelye lehet
a squat-mozgalom követőinek, a hely szellemiségét magukévá tevő városi fiataloknak.
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