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A téma rövid leírása:
Közép- és Kelet Európában, illetve a volt Szovjetunió területén 53 millió, a 60as, 70-es, 80-as években épült panellakás van, ami jelenleg és várhatóan a
jövőben is 150-170 millió ember otthona. A volt kommunista országokban,
változó arányban, de a lakosság 15-70%-a panelban él, míg NyugatEurópában ez az érték 10 % körüli. Magyarországon összesen 519 679
lakásban közel 2 millió, a budapesti lakosság harmada, a székesfehérvári,
miskolci fele panellakó. A számok nagyságrendje egyértelművé tesz, hogy
korunk és térségünk egyik legjelentősebb településtudományi kihívása a panel
lakótelep összetett, a fizikai és társadalmi környezetet együtt kezelő értékelő
elemzése. Ezt felismerve a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Urbanisztika Tanszékének kiemelt témaköre a közép- és kelet-európai paneles
lakótelep örökség kutatása, az eredmények publikálása hazai és nemzetközi
tudományos, szakmai közegben: http://www.urb.bme.hu/uhlab/prefabmh/
A doktori kutatás a paneles lakótelep téma egy urbanisztikai részterülete.
Alapja a témavezető 2016-ban megjelent „Budapest’s Large Prefab Housing
Estates: Urban Values of Yesterday, Today and Tomorrow” című tanulmánya,
mely a jövőtudatos településfejlesztés érdekében város, városrész és az épület
léptékben értékeli a lakótelepekben rejlő lehetőségeket és problémákat.
A kutatás lehet várostörténeti leíró: a hazai lakótelepek terv- és
fotódokumentumainak többsége feldolgozatlan, a 60-as, 70-es és 80-as
években a tervezésben résztvevők még egy részével interjú készíthető. Lehet
tervezéselméleti összehasonlító: a panel korszak várostervezési elveinek
összehasonlító vizsgálata vagy a korabeli és a mai várostervezési elvek
összevetése. Lehet a jövő városa témához köthető alkalmazott kutatás: a
klímaváltozás (pl. hőszigetek, szabad terek, vízkörforgás, stb.), a „smart city”
koncepciók (pl.: fenntartható közlekedés, közösségépítés, energetika, városi
mezőgazdaság), a demográfiai (pl. csökkenés, öregedés, családstruktúra
változás, migráció) és az életmódváltozások (pl.: városbiztonság, lakhatás,
köztérhasználat) hatása a közép- és kelet-európai panel lakótelepekre.
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témaleírás
Közép- és Kelet Európában, illetve a volt Szovjetunió területén 53 millió,
a 60-as, 70-es, 80-as években épült panellakás van, ami jelenleg és
várhatóan a jövőben is 150-170 millió ember otthona. A volt kommunista
országokban, változó arányban, de a lakosság 15-70%-a panelban él,
míg Nyugat-Európában ez az érték 10 % körüli. Magyarországon
összesen 519 679 lakásban közel 2 millió, a budapesti lakosság harmada,
a székesfehérvári, miskolci fele panellakó. A számok nagyságrendje
egyértelművé tesz, hogy korunk és térségünk egyik legjelentősebb
településtudományi kihívása a panel lakótelep összetett, a fizikai és
társadalmi környezetet együtt kezelő értékelő elemzése. Ezt felismerve a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Urbanisztika
Tanszékének kiemelt témaköre a közép- és kelet-európai paneles
lakótelep örökség kutatása, az eredmények publikálása hazai és
nemzetközi tudományos, szakmai közegben:
http://www.urb.bme.hu/uhlab/prefabmh/
A doktori kutatás a paneles lakótelep téma egy urbanisztikai részterülete.
Alapja a témavezető 2016-ban megjelent „Budapest’s Large Prefab
Housing Estates: Urban Values of Yesterday, Today and Tomorrow” című
tanulmánya, mely a jövőtudatos településfejlesztés érdekében város,
városrész és az épület léptékben értékeli a lakótelepekben rejlő
lehetőségeket és problémákat.
A kutatás lehet várostörténeti leíró: a hazai lakótelepek terv- és
fotódokumentumainak többsége feldolgozatlan, a 60-as, 70-es és 80-as
években a tervezésben résztvevők még egy részével interjú készíthető.
Lehet tervezéselméleti összehasonlító: a panel korszak várostervezési
elveinek összehasonlító vizsgálata vagy a korabeli és a mai
várostervezési elvek összevetése. Lehet a jövő városa témához köthető
alkalmazott kutatás: a klímaváltozás (pl. hőszigetek, szabad terek,
vízkörforgás, stb.), a „smart city” koncepciók (pl.: fenntartható
közlekedés, közösségépítés, energetika, városi mezőgazdaság), a
demográfiai (pl. csökkenés, öregedés, családstruktúra változás, migráció)
és az életmódváltozások (pl.: városbiztonság, lakhatás, köztérhasználat)
hatása a közép- és kelet-európai panel lakótelepekre.

A téma bővebb leírása helyett a jelöltnek javaslom következő írásaim
elolvasását, mivel ezekben számos szakirodalmi hivatkozás megtalálható
és további kutatások lehetősége is megfogalmazódott. A jelentkezéshez
várom a jelölt szakmai tudásának, helyismeretének, nyelvismeretének,
egyéni érdeklődésének megfelelő résztéma megjelölését.
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