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KOMPLEX 1 JELENTKEZÉS

Az 1/2012. Dékáni utasítás a Komplex tantárgyak meghirdetésének rendjéről és a Dékáni Körlevél

a Komplex tantárgyak meghirdetésének rendjéről szóló a 1/2012. Dékáni utasítás kiegészítésére

szerint jelentkezés megnyitása: 2020. dec. 23.  után

A  tanszéki honlapon elérhető  kitöltött jelentkezési lap elküldésével tudtok jelentkezni.

A jelentkezési lapot a komplextervezes@gmail.com címre kell elküldeni 2021.01.08. péntek 12.00-ig!

Az űrlapokat a jelentkezés megnyitásakor az alábbi linken tölthetitek le:

http://www.ipar.bme.hu/index.php

http://www.ipar.bme.hu/tantargy.php?id=35

TANTÁRGYFELELŐS

Bartók István DLA komplextervezes@gmail.com

Helfrich Szabolcs DLA komplextervezes@gmail.com

DIPLOMA JELENTKEZÉS

- építész konzulens felkérése

- diplomatervezés tantárgy felvétele a Neptunban

TANTÁRGYFELELŐS

Szécsi Zoltán DLA . szecsi.zoltan@mail.bme.hu

DIPLOMA / KOMPLEX  TÉMA ISMERTETŐ

IPARTANSZÉK 2020/21 TAVASZ

TÁJÉKOZTATÁS, KOMMUNIKÁCIÓ:

e-mail és TEAMS - csapatkód:  b3so2ci

TANSZÉKI WEBOLDAL:

http://www.ipar.bme.hu/
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Szeged Stúdió



UNIVERSITAS / MÁTRIX



Szeged egyetemi városi státusza több tízezer fiatal aktív jelenlétével járul hozzá a város

mindennapjaihoz, lakosságának összetételéhez, szellemi-tudományos-kulturális életének

kiteljesedéséhez.

A Szegedi Tudományegyetem napjainkban nem összefüggő egyetemi campust alkot, hanem az

egyes Karok, az egyetem intézményei a város más-más pontjain, mozaik-szerű elrendeződésben

helyezkednek el. Mintegy behálózzák a várost. Az így létrejött mini-tudásközpontok városi

szövetbe integrált hálózatának sajátos térbeli elrendeződése karakteres városépítészeti keretet ad

az Egyetem működésének, egyúttal színesíti a város arculatát is.

nyitott egyetem

campus

mozaik

Az Egyetem épület-infrastruktúrája azonban – a közelmúlt jelentékeny fejlesztései ellenére is -

mára elavultnak mondható. Középtávú megoldást kínálhat az a stratégia, hogy a mozaik-szerű

elrendezés nyújtotta helyi értékekre alapozva új helyszíneken új épületekbe települnek az egyes

Karok, megújult programokkal, és az ezekhez igazított térstruktúrával. Hosszútávú lehetőséget

jelenthet ugyanakkor a délnyugati városrészben, Újszeged területén kiépítendő, sajátos „mátrixba”

rendezett, új, integrált egyetemi campus kiépítése is, ami jótékonyan rendezhetné ennek a

városrésznek a befejezetlen építészeti karakterét is, új elemmel gazdagítva a városi mozaikot.

Szeged légifotó - 1989 - Fortepan

SZEGED / UNIVERSITAS KÉP



1 / HELYSZÍN

2 / HELYSZÍN

3 / HELYSZÍN

4 / HELYSZÍN

5 / HELYSZÍN

FOGADALMI TEMPLOM



I. HALLGATÓI KÖZPONT / DIÁKÖNKORMÁNYZAT / EGYETEMI KOLLÉGIUM (a 2. sz. helyszínre)

II. EMBERTANI TANSZÉK / HALLGATÓI SZOLGÁLTATÓHÁZ / EGYETEMI KOLLÉGIUM (az 5. sz.

helyszínre)

III. ÁSVÁNYTANI TANSZÉK (az 1. helyszínre, alternatíva: a 2. sz. helyszín)

IV. RÉGÉSZETI TANSZÉK (az 1. helyszínre, alternatíva: a 2. sz. helyszín)

V. A GAZDASÁGTUDOMÁNYI TANSZÉK BŐVÍTÉSE (a 4. sz. helyszín)

VI. BARTÓK BÉLA MŰVÉSZETI KAR / ZENEMŰVÉSZETI FAKULTÁS / VÁROSI KONCERTTEREM (a 3. sz. )

VII. MÉDIA TANSZÉK (az 1. helyszínre, alternatíva no.1_a 2. sz. helyszín, alternatíva no.2_a 3. sz. helyszín)

A fenti Tanszékek majd’ mindegyikének alapelve, hogy a „nyitott egyetemként” képzelik el a működésüket.

Tevékenységük négy alappillérre támaszkodik.

● OKTATÁS

● KUTATÁS / DOKTORI ISKOLÁK / SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS KAPCSOLATTARTÁS

● RAKTÁROZÁS, FELDOLGOZÁS, RENDSZEREZÉS

● BEMUTATÁS

Az egyetemi intézményekkel szemben támasztott állandó és általános (zárt) oktatási-kutatási tevékenységeken túlmenően

tehát a rendelkezésükre bocsátott és a szakértelmükre bízott, tárgyi természetű lelet- és emlékanyag, és egyéb

tudományos dokumentumok rendszerezése, szakszerű feldolgozása és tárolása is feladataik között szerepel, csakúgy, mint

azok legalább részbeni közkinccsé tétele, kiállítás szerű bemutatása. Így kívánják megszólítani a város és a régió tudás és

tanulás iránt érdeklődő egyénjeit és közösségeit. Nem csupán saját tudományterületük bázisát szélesítik mindezzel,

hanem nemes közművelődési és kulturális missziót is betöltenek a város életében.

Szegedi Tudományegyetem és a Fogadalmi templom

témák KÉP



1.   A HONVÉD TÉR / VOLT LAKTANYAÉPÜLET / ADY TÉR / KLEBELSBERG KÖNYVTÁR ZÓNÁJA

2.   A SZEGED NAGYÁRUHÁZ TELKE (TISZA LAJOS KRT / JÓKAI U.)

3.   KIS DUGONICS TÉR / DÁNI UTCA („TESCO-EXPRESS”)

4.   DÁNI UTCA / BELVÁROSI PARKOLÓ

5.   (BELVÁROSI HÍD – ERZSÉBET LIGET) FŐ FASOR / BAL FASOR / TEMESVÁRI ÚT TÖMBJE

6.   RÉGI-ÚJ DÉLI ÖSSZEKÖTŐ HÍD ÉS KÖRGYŰRŰ DÉLNYUGATI SZAKASZA / ÚJSZEGEDI CAMPUS

Google Maps, Google Streetview

1 / HELYSZÍN

2 / HELYSZÍN

3 / HELYSZÍN

4 / HELYSZÍN



1.   A HONVÉD TÉR / VOLT LAKTANYAÉPÜLET / ADY TÉR / KLEBELSBERG KÖNYVTÁR ZÓNÁJA

2.   A SZEGED NAGYÁRUHÁZ TELKE (TISZA LAJOS KRT / JÓKAI U.)

3.   KIS DUGONICS TÉR / DÁNI UTCA („TESCO-EXPRESS”)

4.   DÁNI UTCA / BELVÁROSI PARKOLÓ

5.   (BELVÁROSI HÍD – ERZSÉBET LIGET) FŐ FASOR / BAL FASOR / TEMESVÁRI ÚT TÖMBJE

6.   RÉGI-ÚJ DÉLI ÖSSZEKÖTŐ HÍD ÉS KÖRGYŰRŰ DÉLNYUGATI SZAKASZA / ÚJSZEGEDI CAMPUS

Google Maps, Google Streetview

1 / HELYSZÍN

2 / HELYSZÍN

3 / HELYSZÍN

4 / HELYSZÍN



1.   A HONVÉD TÉR / VOLT LAKTANYAÉPÜLET / ADY TÉR / KLEBELSBERG KÖNYVTÁR ZÓNÁJA

2.   A SZEGED NAGYÁRUHÁZ TELKE (TISZA LAJOS KRT / JÓKAI U.)

3.   KIS DUGONICS TÉR / DÁNI UTCA („TESCO-EXPRESS”)

4.   DÁNI UTCA / BELVÁROSI PARKOLÓ

5.   (BELVÁROSI HÍD – ERZSÉBET LIGET) FŐ FASOR / BAL FASOR / TEMESVÁRI ÚT TÖMBJE

6.   RÉGI-ÚJ DÉLI ÖSSZEKÖTŐ HÍD ÉS KÖRGYŰRŰ DÉLNYUGATI SZAKASZA / ÚJSZEGEDI CAMPUS

Google Maps, Google StreetviewGoogle Maps, Google Streetview

1 / HELYSZÍN

2 / HELYSZÍN

3 / HELYSZÍN

4 / HELYSZÍN



1.   A HONVÉD TÉR / VOLT LAKTANYAÉPÜLET / ADY TÉR / KLEBELSBERG KÖNYVTÁR ZÓNÁJA

2.   A SZEGED NAGYÁRUHÁZ TELKE (TISZA LAJOS KRT / JÓKAI U.)

3.   KIS DUGONICS TÉR / DÁNI UTCA („TESCO-EXPRESS”)

4.   DÁNI UTCA / BELVÁROSI PARKOLÓ

5.   (BELVÁROSI HÍD – ERZSÉBET LIGET) FŐ FASOR / BAL FASOR / TEMESVÁRI ÚT TÖMBJE

6.   RÉGI-ÚJ DÉLI ÖSSZEKÖTŐ HÍD ÉS KÖRGYŰRŰ DÉLNYUGATI SZAKASZA / ÚJSZEGEDI CAMPUS

Google Maps, Google Streetview

1 / HELYSZÍN

2 / HELYSZÍN

3 / HELYSZÍN

4 / HELYSZÍN



1.   A HONVÉD TÉR / VOLT LAKTANYAÉPÜLET / ADY TÉR / KLEBELSBERG KÖNYVTÁR ZÓNÁJA

2.   A SZEGED NAGYÁRUHÁZ TELKE (TISZA LAJOS KRT / JÓKAI U.)

3.   KIS DUGONICS TÉR / DÁNI UTCA („TESCO-EXPRESS”)

4.   DÁNI UTCA / BELVÁROSI PARKOLÓ

5.   (BELVÁROSI HÍD – ERZSÉBET LIGET) FŐ FASOR / BAL FASOR / TEMESVÁRI ÚT TÖMBJE

6.   RÉGI-ÚJ DÉLI ÖSSZEKÖTŐ HÍD ÉS KÖRGYŰRŰ DÉLNYUGATI SZAKASZA / ÚJSZEGEDI CAMPUS

Google Maps, Google Streetview

5 / HELYSZÍN



1.   A HONVÉD TÉR / VOLT LAKTANYAÉPÜLET / ADY TÉR / KLEBELSBERG KÖNYVTÁR ZÓNÁJA

2.   A SZEGED NAGYÁRUHÁZ TELKE (TISZA LAJOS KRT / JÓKAI U.)

3.   KIS DUGONICS TÉR / DÁNI UTCA („TESCO-EXPRESS”)

4.   DÁNI UTCA / BELVÁROSI PARKOLÓ

5.   (BELVÁROSI HÍD – ERZSÉBET LIGET) FŐ FASOR / BAL FASOR / TEMESVÁRI ÚT TÖMBJE

6.   RÉGI-ÚJ DÉLI ÖSSZEKÖTŐ HÍD ÉS KÖRGYŰRŰ DÉLNYUGATI SZAKASZA / ÚJSZEGEDI CAMPUS

Google Maps

6/ HELYSZÍN



INSECTARIUM



SZEGED / INSECTARIUM

Az universitas témák mellett egy specifikus Szegedi téma is adott: az önálló 

intézményként megvalósuló Insectarium oktató-kutató központ tervezése. Az intézmény 

célja: oktatás, kutatás, kutatási tevékenység bemutatása, természetvédelmi gyakorlatban 

való részvétel, szemléletformálás.

“Világszerte, így hazánkban is egyre nagyobb problémákat okoz a rovarok 

fajszámának és egyedszámának drasztikus csökkenése, a rovarközösségek 

átalakulása. Küldetésünk, hogy a természeti környezetért felelősséget érző 

embereknek felhívjuk a figyelmét az ezzel kapcsolatos jelenségekre, és 

tájékoztassuk őket a cselekvési lehetőségekről.”

/Szegedi Tudományegyetem, Ökológiai Tanszék/

A Szegedi Tudományegyetem már régóta tervezi egy kutatóközpont létesítését a Szeged 

déli részén található  - szintén egyetemi gondozásban álló - Füvészkert mellett. A helyszín 

távol esik Szeged centrumától, de az egykori, lebombázott déli híd felépítésével létrejöhet 

egy körgyűrű, ami bekapcsolja a “véráramba” a területet.

A téma feldolgozásában a Szegedi Tudományegyetem, Ökológiai Tanszéke nyújt 

segítséget.



RÉGI-ÚJ HÍD

tervezési terület 1.

tervezési terület 2.





oktatási és kutatási központ



oktatási és kutatási központ

Kuhen Malvezzi - Pelletier de Fontenay: Insectarium at the Montréal's Botanical gardens

JAVASLATTÉTEL CÉLJA

A feladat kiemelt célja az egyetemi igények összefűzése a helyszíni adottságokkal, 

különös tekintettel a már most is értékes Füvészkerttel. A kutatási és oktatási 

célokon túl kiemelt szempont a vidékfejlesztési szándék is, hiszen hasonló 

létesítmény jelenleg csak Budapesten található. 

Javasolt tervezési objektumok: 

kutató és oktató központ (előadók, kutató terek, bemutató terek).

rovarhang terem

rovarsimogató

kinetikus rovarrobotok

méhsejt mászófal

szabadtéri óriásszobrok

lepke- és méhbarát kert

Az épülethez szorosan tartozik a természet a kert, így annak kialakítása és belakása, 

kapcsolata az épülettel, kiemelten fontos.

Elvárás, hogy a javaslattételt a hallgatók úgy fogalmazzák meg, hogy  a projekt 

katalizátor jellege - a helyszínen, az egyetem számára és Szeged város életében -

egyértelműen tetten érhető legyen.



Reclaim Stúdió



SZŐCSÉNYPUSZTA



SZŐCSÉNYPUSZTA

Somogyzsitva (Szőcsénypuszta) a Balatontól délre, Somogy megyében, Marcali járásban 

fekszik. Felsőzsitva és Somogyfejéregyház községek egyesülésével létrejött alig 600 fős 

települést már a középkorban is említik.

Az itteni földterület 1856-ban gróf Széchenyi Pál, majd 1872-ben a Véssey család 

birtokába került.

A terület egykori szépségét mutatja a Véssey kastély, s azt övező park és erdő, családi 

sírkert, kápolna, földsánc, malom. A területen működik a Széchenyi Zsigmond 

Mezőgazdasági Szakközépiskola, amely mellett műhelyek, üvegház, focipálya, 

vadaspark található. A park kedvelt kiránduló helye a környékbelieknek.

. IDŐ  - a még érezhető múlt .

. értékmentés .

. közösség és kert .

. kortárs földhasználat .

. modern uradalom .

A terület földrajzi helyzete és a rajta levő értékek miatt jelentős potenciállal rendelkezik. 

Hasznosítása folyamatban van, de hiányzik egy átfogó rendezési elv, valamint egy-egy 

helyi újító, frissítő gondolat.



A téma tehát a hely értékeinek összegyűjtése és kiemelése, 

valamint átfogó javaslattétel a terület egységére vonatkozóan. 

Majd az átfogó vízióból kiindulva a hallgató által választott 

helyszínre egy-egy konkrét a  felújítási, átalakítási terv elkészítése 

a cél. 

Javasolt akcióterületek: 

kápolna és a sírkert

malom

vadaspark

az iskola műhelyei

Az átfogó vízió szempontjából fontos figyelembe venni, hogy 

jelenleg a területen szakközépiskola működik, így a vízióról 

érdemes velük is egyeztetni, amelynek lehetőségét tanszékünk 

biztosítja. A javaslattétel során a mezőgazdasági képzés 

sajátosságait figyelembe venni.



Telekbejárat

Szakmunkásképző

/felújított épület/

Kastély
TERVEZÉSI TERÜLET / Magtár

TERVEZÉSI TERÜLET / műhelyek

Somogyzsitvai Szent Vendel Kápolna

családi temető

TERVEZÉSI TERÜLET / Vadaspark









RÁCKEVE / RELOAD



7

Ráckeve Város Önkormányzata új funkciót keres az 1901-ben épült, jelenleg üresen álló, volt

városháza épületének. Az épület szép korlenyomat, 1901-ben épült, a középkori városháza helyén.

Különlegessége, hogy a középkori épület pincéje megmaradt. 2009-ben kilátóként nyitották meg a

főhomlokzat szimmetriatengelyében eredetileg tűztoronyként megépített tornyot.

Az épület műemléki védelmet élvez. (Azonosítószáma: 7274, Törzsszáma: 7233)

rekonstrukció

újraértelmezés

kiegészítés

reload

A tervezési feladat összetett. Az épület rekonstrukcióján, felújításán túl meg kell alkotni a

megújuláshoz szükséges tervezési programot, melynek eredményeképpen az épület kortárs módon

illeszkedő, kismértékű bővítése valószínűleg nem elkerülhető.

Az új funkció megtalálása tervezői feladat, kiindulásként a javasolt irányok:

× szállás

× művelődés, kultúra

× irodai funkció

Új funkciók megnevezése vagy a javaslatok kombinálása lehetséges

A főhomlokzaton látható Tűztorony-kilátó
Forrás: https://kirandulastervezo.hu/latnivalo/rackeve/varoshaza-tuztorony-kilato

Régi városháza újratöltve KÉP

https://kirandulastervezo.hu/latnivalo/rackeve/varoshaza-tuztorony-kilato


TERVEZÉSI HELYSZÍN

Ráckeve, Kossuth Lajos utca 25.

Szerb ortodox templom

Ráckevei hajómalom

Ráckeve látnivalókban gazdag település. Különleges Duna-partja, a vízen úszó hajómalom vagy a gótikus templom kiegészítésével megépült,

egyedülálló szerb ortodox temploma is a tervezési terület közvetlen környezetében található.



A tervezési helyszín jól körülhatárolt, nem több, mint a meglévő épület által „elfoglalt” tömb.



Az épület a településszerkezeti struktúrába illeszkedik, így a területre alapvetően jellemző

alacsony-intenzív beépítés veszi körül.

A tervezés során elemezni szükséges az épület szűkebb-tágabb környezetét, hogy az új hasznosítás

során felmerülő kérdésekre (parkolás, megközelítés, kapcsolat a várossal) határozott, a kialakult

városi szituációhoz és a tervezett funkcióhoz legjobban passzoló válaszok születhessenek.

Az épület a tervezési területen belül bővíthető, átalakítható, az építészeti, műemléki szempontok

figyelembevétele mellett.

A tervezéshez Ráckeve Város Önkormányzata az épület felmérési terveiből a birtokában lévő

tervlapokat, rendelkezésünkre bocsátja.

A főhomlokzat korabeli képeslapon
Forrás: 

https://gallery.hungaricana.hu/hu/search/results/?
list=eyJxdWVyeSI6ICJyXHUwMGUxY2tldmUgdlx1

MDBlMXJvc2hcdTAwZTF6YSJ9

https://gallery.hungaricana.hu/hu/search/results/?list=eyJxdWVyeSI6ICJyXHUwMGUxY2tldmUgdlx1MDBlMXJvc2hcdTAwZTF6YSJ9


Google streetview fotók 



MiddleEastDesignStudio



BEIRUT / SILO



2020 augusztusában egy eddig tisztázatlan eredetű tűz miatt bekövetkezett robbanás a bejrúti

kikötőt és a körülötte elterülő városrészt is a földdel tett egyenlővé. Azon kívül, hogy ennek

következtében Libanon elvesztette legnagyobb és legforgalmasabb kereskedelmi csomópontját,

bejrútiak százezrei váltak otthontalanokká, földönfutókká. A Közel-Kelet különleges

adottságaihoz azonban elválaszthatatlanul hozzátartozik a határtalan optimizmus és élni akarás,

ami egy-egy hasonló tragédia után szinte felfoghatatlan gyorsasággal utat tör magának és eddig

mindig hozzásegítette az itt élőket a talpraálláshoz.

Az 1971-ben a cseh Karel Kerhat és az SPSP Pardubice vállalat által tervezett egykori gabonasiló

romjaiban is tiszteletet parancsoló maradványai és mellette a robbanás okozta hatalmas kráter

azonban a tragédia ikonikus mementójaként állnak és hasznosításuk, illetve a bennük testet öltő

tájseb megoldása jelentős városképi és emlékezetpolitikai kérdéseket is felvet.

helpBEJRÚT

krízisÉPÍTÉSZET

ipari rom

kikötő

MiddleEastDesignStudio

A kiírás központi kérdése a siló maradványainak hasznosítására és a mellette keletkezett kráter-

öböl rendezésére irányul olyan építészeti - tájépítészeti beavatkozásokkal, amelyek egyszerre

tiszteletben tartják a kialakult helyzetből fakadó adottságok emlékezetpolitikai értékeit,

ugyanakkor releváns, valós használati értéket képviselő funkciókkal képesek ellátni a

maradványokat. Felhívjuk rá a figyelmet, hogy a terület ipari és befektetői szempontból is a

libanoni főváros legértékesebbjei közé tartozik. Diploma és komplex tervként is erős koncepción

alapuló javaslatokat várunk!

A siló maradványai

BEIRUT - SILO
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A bejrúti színház épületének maradványai a francia mandátum kori (1920-1943) belváros egyik

utolsó, még érintetlenül álló jelentős épülete. A Youssef Aftimus tervezte vasbeton vázas épület

1929-ben Grand Théatre des Mille et Un Nuits (Az Ezeregy Éjszaka Nagy Színház) néven nyitotta

meg kapuit. Később, a függetlenség után mozivá alakították, a polgárháború alatt pedig a hírhedt

“Green Line” senkiföldjén állt, nappal a mesterlövészek fészke volt, éjszaka a harcoló

fegyvereseknek nyújtott menedéket. Az épület ma a belváros szinte összes épületéhez hasonlóan a

Solidere csoport tulajdona, akik a homlokzat újraépítése utána luxus szállodává akarták alakítani a

háztömböt.

A színház épülete az elmúlt években a folyamatos gazdasági és politikai instabilitás miatt

kirobbant tüntetések ikonikus helyszínévé vált.

színház

rekonstrukció

“protézis”

helpBEJRÚT

kultúra

MiddleEastDesignStudio

A nagy és komplex helyszín több funkció együttes elhelyezését teszi indokolttá. A meglévő

épületrészben szálloda, a meglévő színházterem felhasználásával és kiegészítésével színház és a

kapcsolódó üres telek beépítésével egy komplex kulturális, alkotó és kongresszusi központ

hozható létre. Ajánlott 2 vagy 3 halgató közös csapatmunkájaként is elsősorban a komplex

kurzuson, diplomatervként arányos feladatvállalással önállóan is tervezhető.

A színházterem a színpad felől

BEIRUT - SZÍNHÁZ
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Alexandria az ókori mediterráneum egyik legfontosabb városa, Nagy Sándor és a Ptoleimaiosz

kori Egyiptom alatt a Földközi-tenger keleti medencéjének szellemi és kereskedelmi központja

volt. A mai Alexandria Egyiptom második legnagyobb, mintegy nyolc millió lakosú városa,

belvárosa alatt több helyen a mai napig kerülnek elő ókori elődjének maradványai. Az ókori

Alexandria egy része a tenger fenekén, a mai kikötő mélyén található. A víz alatti régészet fiatal,

de gyorsan fejlődő szakterület, melynek fő működési területe éppen az ehhez hasonló lelőhelyek

feltárása és megmentése. Alexandriában az UNESCO már évek óta nagyszabású víz alatti

ásatásokat finanszíroz és az egyiptomi szervezetekkel szorosan együttműködve dolgoznak a

tenger fenekén található leletek megmentésén.

régészet

ALEXANDRIAkurzus

Egyiptom

ókor

Mediterráneum

MiddleEastDesignStudio

A tervezett feladat egy víz alatti régészeti múzeum és kutatóközpont, amely az ókori Alexandria

tengerfenéken található lelőhelyét mutatja be, továbbá annak kutatását támogatja, az ott

megmentett leletek bemutatására szolgál. A helyszín a mai Alexandria belvárosának tengerparti

szakasza, a védett régi kikötő öble előtt, alig pár lépés távolságban a neves norvég Snohetta iroda

által tervezett Új Alexandriai Könyvtár épületétől. A tavaszi félévben a témához is kapcsolódóan

ALEXANDRIA szab. vál. kurzust is indítunk. Búvár és szfinx a tengerfenéken...

VÍZ ALATTI RÉGÉSZETI 

KÖZPONT
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