Kert- és Szabadtértervezési Tanszék

DIPLOMATÉMA JAVASLATOK 2009
A IV. évfolyam ’A’ szakirányán a tavaszi szemeszter végéig a hallgatók diplomaterv témát választhatnak. Az őszi félévben a Komplex tervezés és a Kertépítészeti stúdió
c. tárgyakat csak azok a hallgatók vehetik fel, akiknek a tanszék által elfogadott diplomaterv témájuk van. A diplomaterv-téma választható a mellékelt témakiírás
feladatai közül, de saját „hozott” témával is lehet jelentkezni. A jelentkezés a kiválasztott téma címét és a munka 2 oldalas tematikáját tartalmazó „Diplomaterv témavázlat” benyújtásával történik, amelyet legkésőbb május 15-ig a tanszék titkárságán kell leadni. A témavázlat alapján a diplomaterv-témát a szakvezető fogadja el és
kijelöli a tanszéki konzulens tanárt a munka irányítására. Amennyiben egy adott témát többen is választanak, az esetben a beadott témavázlatok értékelése dönt. Az
elfogadott témákat a Kert- és Szabadtértervezési Tanszék hirdetőtábláján május 20-án tesszük közzé. Akinek a témáját nem fogadták el, újabb témát, vagy szükség
szerint módosított, kiegészített témavázlatot adhat be, legkésőbb május 29-ig. Az elfogadott diplomaterv témák végleges jegyzékét május 3-án lezárjuk és kihirdetjük.
Ezt követően újabb diplomaterv téma választásra csak a következő tanévben kerülhet sor.
A témaválasztáshoz és a témavázlat kimunkálásához a tanszék munkatársai készséggel nyújtanak segítséget, tájékoztatást, ill. konzultációt. A diplomatervvel
kapcsolatos követelményeket az „Útmutató a diplomamunkák készítéséhez” c. szabályzat-melléklet tartalmazza.

Jámbor Imre
szakirányvezető

A múlt század második felének kertművészete és Dalányi László tervezői munkássága (JI)
1.

A tervezett csepeli híd budai hídfő környékének kertépítészeti terve
(XI. ker., Albertfalva városközpontjának legnagyobb zöldfelülete -18ha) (FA, SM)

2.

A vasúti töltés melleti "park" rendezése a Fehérvári út és a Bartók Béla út közötti szakaszon (BP)

3.

Budai Felső Arborétum kertépítészeti revitalizációja (vagy a teljes Budai Arborétum kertépítészeti programterve) (FA, SM)

4.

Budai Parkszínpad (Feneketlen tó) helyének rendezése, integrálása a parkba (BP)

5.

Budai Várhegy déli lejtőjének (Várszoknya, Várbazár) kert- és szabadtérépítészeti terve. (SzK)

6.

Budapest, 5. kerület "Honvéd tér" szabadtérépítészeti terve (Pénzjegynyomda bontásával bővitve) (BP)

7.

Csillaghegyi strand revitalizációs terv (CsKL)

8.

Gazdagréti lakótelep szabadtérépítészeti revitalizációja (AB)

9.

Gazdagréti lakótelephez kapcsolódó közparknak kiszabályozott erdős hegyoldal szabadtérépítészeti terve (AB)

10. Intenzív és extenzív zöldtetők növénykiültetésének tervezési sajátosságai, egy irodaház intenzív zöldtetőjének terve. (GL)
11. Ivó (Erdély) - „Mikáros” erdei iskola és tanösvény szabadtérépítészeti- és arculatterve (FA, SM)
12. Jelentős értéket képviselő, védett fasorok állapotfelmérése, értékbecslése, fenntartása és rehabilitációja (GL)
13. Kisvárda, Bessenyei György Gimnázium és Kollégium parkjának terve (3 ha) (JI)
14. Kortárs „land art” alkotások (JI)
15. Köztéri pergolák Magyarországon (kortárs pergolák itthon és külföldön; tervezési szempontok; tipizálás stb.) (FA, SM)
16. Margit-sziget kertépítészeti kezelési terve (FA, SM)
17. Margit-sziget növényzetének dendrológiai értékelése, a megújítás lehetőségei (GL)
18. Normafa és környékének szabadtérépítészeti programja (AB)
19. Orczy-kert kertépítészeti revitalizációs terve (FA, SM)
20. Paskal strandfürdő revitalizációs terve (AB)
21. Piliscsaba zöldfelületi-rendszer terve (FA, SM)
22. Római strandfürdő megújítása (AB)
23. Roosevelt tér szabadtérépítészeti terve (BP)
24. Szelestei kastélypark kertépítészeti revitalizációs terve. (FA, SM)
25. Szent László kórház (Bp.) kertjének szabadtérépítészeti terve (CsKL)
26. Szigetszentmiklósi új általános iskola kertépítészeti terve (országos építészeti pályázat nyomán) (BP)
27. Szombathely – rekreációs célú zöldfelület kertépítészeti fejlesztési programja (70 ha) (FA, SM)
28. Tata, Fényes fürdő térségének zöldfelületi vizsgálata, értékelése és zöldfelületi rendszerterve (SzK)
29. Tata, Malom sétány szabadtérépítészeti terve (JI)
30. Teleki tér és Dobozi utca környezetének zöldfelületi rendezése (CsKL)
31. Torockó (Erdély) – zöldfelületfejlesztési és arculatterve (világörökségi helyszín) (FA)
32. Városliget revitalizációs programterve (FA, SM)
33. Dunaújváros, Vasmű út menti "zöld tengely" revitalizációja (VD)
34. A budafoki Törley- és Sacellary- kastélyok történeti kert-együttesének megújítása (VD)
35. Érd város zöldfelületi rendszerének revitalizációs programterve (VSz)

Az egyes témák mellet megjelöltük azokat az oktatókat, akikhez a témával kapcsolatban informácóért lehet fordulni (ez nem jelent egyben konzulens választást is!).
AB: Almási Balázs BP: Balogh Péter FA: Fekete Albert JI: Jámbor Imre SzK: Szilágyi Kinga CsKL: Csepely-Knorr Luca GL: Gerzson László SM:
Szabolcs
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