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Kivonat

Az építészet nem csodafegyver - előfordul, hogy nem őrá van szükség. Vagy nem éppen a megszokott
fegyverzetében, közismert segédhadaival. Legalább két kortárs példánk van ilyen sikeres nem-építész
konstruálásra: az egyik a CH2 - 2006 Melbourne Council House 2, a másik Bjarke Ingels vagyis a BIG iroda.
Hazai példaként joggal gondolhatnánk Zalotay Elemérre, csakhogy az ő esetében hiányzik az átütő siker. Talán
inkább Janesch Péter Nyugati Negyed pályázata az a szellemi teljesítmény, amely a hazai mezőnyből ide sorolható.
Az esetekre talán az építés demokratizálódása lehetne az egyik kulcsszó. Akkor is, ha a BIG (és Janesch) példája
éppen az erős egyéniség sikerét mutatja...

A Kísérleti épületrevitalizációk c. tananyag a hagyományos építészeti tervezés helyett a környezet szerepére
helyezi a hangsúlyt.

Nem állítjuk, hogy leáldozott volna akár a sztárépítészeknek, akár a "szép" épületek tündöklésének, de mellettük
szintén sztárrá érett és művével javában formálja a világunkat egy nem-hagyományos, nem énközpontú
környezetművészet, amely lényege szerint nem-mérnöki és nem-építészi. Ezek a jellegzetességek tapasztalatunk
szerint egy korszerű rehabilitációs folyamatban hasznosíthatóak elsősorban, tipikus terepük a nagyvárosi szövet.

A Kísérleti épületrevitalizációk c. tananyag a hagyományos építészeti tervezés helyett a környezet szerepére helyezi a hangsúlyt.
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1. fejezet - Bevezetés
A tantárgy alapeszméje

Az építészet nem csodafegyver – előfordul, hogy nem őrá van szükség. Vagy nem éppen a megszokott
fegyverzetében, közismert segédhadaival. Legalább két kortárs példánk van ilyen sikeres nem-építész
konstruálásra: az egyik a CH2 – 2006 Melbourne Council House 2, a másik Bjarke Ingels vagyis a
BIG iroda. Ha hazai példát kellene mondanunk, joggal gondolhatnánk Zalotay Elemérre. Csakhogy
az ő esetében hiányzik az átütő siker. Talán inkább Janesch Péter európai Hochtief-győzelméig jutott
Nyugati Negyed pályázata az a szellemi teljesítmény, amely a hazai mezőnyből a leginkább ide
sorolható. Ebből is elsősorban a Nyugati pályaudvar rehabilitálása.

Az esetekre talán az építés demokratizálódása lehetne az egyik kulcsszó. Akkor is, ha a BIG (és
Janesch) példája éppen az erős egyéniség sikerét mutatja...

A Tanszéki Tervezés 2 tárgy a Lakótanszék kínálatbővítésének keretében a hagyományos építészeti
tervezés helyett a környezet szerepére helyezi a hangsúlyt.

A nyugati kultúrában a tanuló- és kezdőéveinkhez (1980-90) képest eltolódni látszanak bizonyos
értékek. Szerintünk ez az irányzat tartós és megkerülhetetlenül jelentős.

Nem állítjuk, hogy leáldozott volna akár a sztárépítésznek, akár a „szép” épületek tündöklésének, de
mellettük szintén sztárrá érett és műveivel javában formálja a világunkat egy nem-hagyományos, nem
énközpontú környezetművészet, amely lényege szerint nem-mérnöki és nem-építészi.

Ezek a jellegzetességek tapasztalatunk szerint egy korszerű rehabilitációs folyamatban
hasznosíthatóak elsősorban, és tipikus terepük a nagyvárosi szövet. A legfontosabb kulcsszavak ezek:

• kontextualizmus

• a nyilvánosság részvétele (public participation)

• környezettudatosság

• információs demokrácia

Benyomásunk szerint a kurzus törekvései párhuzamosak egy még csak kibontakozó, de már nagy
létszámú, a közeljövő döntéshozóit kitermelő új generáció mozgásirányával.

Jelen tananyag oktatási célja a hallgatók felkészítése a tervezői döntések megalapozására, külső
tényezők beillesztésére, feldolgozására, a megbízóval és a nagyközönséggel való szakszerű,
sikerorientált kapcsolattartásra. Ennek eszköze egy versenyképes, kortárs, közérthetőségre törekvő,
minél szélesebb kör igényeiből kiinduló, az építészeti forma helyett a funkcióhoz ragaszkodó és a
környezetbe illeszkedést kereső tervezői magatartás.

A tervezési program kulcsfontosságú. Ennek része mind a választott funkció, mind a szükséges
és elérhető eszközök számbavétele. Előnyben kell részesíteni a környezettudatos, környezetbarát
építészeti (pl. telepítési, tájolási), műszaki és összetett környezetépítő megoldásokat (előbbire példa
a helyesen megválasztott épületenergetika, utóbbira a parkosítás, zöldenergia-nyereség). Minden
projektnek része a közlekedési kapcsolatok, általában a szomszédsági viszonyok számbavétele,
lehetőleg javítása.

Az átalakított-felújított létesítménynek a tágabb környezetére a korábbinál kedvezőbb hatása legyen
két értelemben is:

• javítsa a környezetét használók életminőségét (pl. kínáljon árnyékot, vízfelületet, zöldet és
utcabútort a járókelőknek, biciklitárolót stb.), és
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• példája révén vagy előnyös kapcsolódásokat kínálva ösztönözze, katalizálja a környezet hasonló
szellemű megújulását.

A féléves kurzus
A kurzus a Lakóépülettervezési Tanszéken a Tanszéki Tervezés 2 (TT2) gyakorlati tantárgy keretében
folyik. A kurzus során a hallgatók megismerkednek a

• csoportosan végzett,

• összetett környezetelemzésre támaszkodó,

• széles körű felhasználói kör igényeire hangolt,

• megvalósult kortárs példákat alapul vevő,

• környezettudatos

építészeti tervezés és a

• nagyközönség számára érthető,

• többoldalú támogatást serkentő,

• audiovizuális érdekességet is nyújtó,

• önmagában vonzó

vázlattervi bemutatás alapjaival, és oktatói módszertani vezetés mellett egy-egy saját projekt
fejlesztésén át gyakorolják az ismereteiket. A kurzus elvárt végeredménye csoportonként:

• egy bemutatásra kész vázlatterv,

• a témában készített animációs videó,

• mindennek nyilvános, előadásszerű bemutatása.

Minden gyakorlati foglalkozás során minden csoport előadást tart. Ezek témája:

• előre megadott (a tananyag törzsét képező, vagy a feladat alaphelyzetéhez kapcsolódó) külső
ismeretek átadása, vagy

• az aktuális készültségi fokú csoportprojekt.

Az előadást mind tartalmi, mind formai szempontból az oktatók (és a hallgatók) azonnal értékelik.

Egyes foglalkozások során külső előadók a kitűzött, vagy az időközben felmerült témában
szakelőadást tartanak.

A kurzus menetrendje:
1. 4-6 fős csoportok alakítása a hallgatók tetszése szerint. Legalább négy csoportot kell alakítani.

2. Módszertani tájékoztató és a féléves feladat ismertetése.

3. Első feladatsor: előadások a BIG és a CH2 nyilvános adatbázisából, valamint a helyszínről
(történeti, urbanisztikai, szociológiai stb. szempontokból).

4. Első külső feladat: a tágabb értelemben vett helyszín közös bejárása, adatfelvétel a lehetséges
felhasználóktól.
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5. Tantermi foglalkozás (csoportonként, nyilvánosan):

• ha van külső előadó, az ő előadásával és annak megvitatásával kezdünk. utána

• csoportonkénti vetített-képes vagy videós előadás az előző alkalommal kitűzött témában vagy
a csoportprojekt állásáról;

• oktatói és hallgatói nyilvános bírálat;

• igény esetén az oktatók csoportonként zártkörű megbeszélésen irányítják a csoportprojekt
folytatását.

6. Félévzáró foglalkozás (nyilvános, a korábbi előadók és más meghívottak részvételével):

• a csoportok előadják a vázlattervi és publikációs szintű projektjüket, nyomtatott tabló, 3D modell
és vetített-képes/videós tervanyag felhasználásával;

• megválaszolják a vendégek és az oktatók kérdéseit.

7. Az oktatók:

• foglalkozáson kívül, egymás közt értékelik, és osztályozzák a csoportmunkákat, majd

• egy utolsó (minden érdeklődő által is szabadon látogatható) foglalkozás keretében ismertetik az
érdemjegyeket, és

• kiértékelik a féléves munkát, megválaszolják a hallgatói kérdéseket.

Helyszínek, feladatok
A kurzus középpontjában egy időszerű városi helyzet, konfliktusos probléma vagy ígéretes lehetőség
áll. A feladatsor:

• a környezet és az objektum minél alaposabb megismerése;

• erre épülő tervezési program kidolgozása;

• vázlatterv készítése;

• a munka minden fázisáról vetítettképes vagy animált bemutató anyag (és esetenként térbeli modell)
készítése és bemutatása.

A hallgatókat arra ösztönözzük, hogy a felvetett témát több oldalról járják körül, vendégelőadók
meghívásával magunk is nyújtunk nekik új nézőpontokat.

A hallgatók alkotó-team-ekben dolgoznak, a félév végcélja egy általuk kidolgozott megoldásnak minél
több kommunikációs eszközzel való bemutatása, prezentációja.

Az előmenetel megítélésében fontos a közérthetőség, a konkrétumokra támaszkodás, az eredményekre
törekvés. Olyan megoldásokat részesítünk előnyben, amelyek az adott erőforrásokat többoldalúan
használják ki és továbbfejleszthetőek.

Mintaprojektek
Két részletesen feldolgozott, a félévek folyamán újra és újra felidézett nemzetközi példát tartunk
műsoron: a BIG építészirodát (Koppenhága) és a CH2 irodaházat (Melbourne). Mindkettőt a kiváló
közönségkapcsolatai miatt ajánljuk; a két példa emellett érdemi saját mondanivalót is közvetít. A
harmadik, hazai mintaprojekt Janesch Péter Nyugati Negyed pályázata. Ezt a félév közben, az alkotó
személyes előadásában ismerhetik meg a hallgatók.
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B.I.G.
A legfontosabb kiindulópontunk, a BIG építésziroda [http://big.dk/] működésében a számunkra fontos
elemek mind jelen vannak. A tág környezet vizsgálata, a megbízás elfogulatlan mérlegelése és bírálata,
a lehetőségek feltárása, egy döntő elhatározás, a gondolat szakértő közzététele és sulykolása, a teljes és
korszerű dokumentáció. Mindez az átlagpolgár nyelvén és szája íze szerint, mintegy társadalmasítva
az alkotás pőre tényeit.

Természetesen tudjuk, hogy az iroda elképesztő munkái mögött egy zseni áll, de nagyon fontos, hogy
Bjarke Ingels tehetsége mennyire más irányú, mint volt Le Corbusier-é vagy később James Stirling-
é, Rem Koolhaas-é, hogy csak a legnagyobbakat említsük. Ingels minden figyelmével kifelé fordul,
terepe az építészetnél is inkább a társadalom működése, sikere, népszerűsége; az ő szerepfelfogása
gyökeresen új jelenség.

A tervezési terület bemutatásától az építészeti programig, az alkalmazott építészeti eszközöktől
a beruházás melletti nyomós indokokig minden információt gondosan összegyűjt, feldolgoz, és
olyan színvonalon ad át, hogy a mindennapi internethasználó polgár a legcsekélyebb építészeti
ismeret nélkül is teljes mértékben eligazodjék benne. Mindezt szórakoztató, igényes, érdekes,
nem szokványos módon, a legkorszerűbb audiovizuális eszközökkel és felületen. A nyilván
szakszerű és bőséges műhelymunka mellett a nyilvánossággal tartott kapcsolat képezi az iroda
tevékenységének másik gerincét. A cég élén egy különleges képességű kommunikátor áll. A
BIG honlapja egyedülállóan gazdag, tökéletesen karbantartott információforrás, a tervbemutatás
módszertani kincsesháza. Felhívjuk a hallgatók figyelmét a BIG demokratikus elveken alapuló konkrét
megoldásaira is, amelyeket a felhasználók minél szélesebb körének bevonása jellemez.

CH2
A CH2 [http://www.melbourne.vic.gov.au/Sustainability/CH2/Pages/CH2Ourgreenbuilding.aspx]
(Council House 2) a melbourne-i önkormányzat egyik irodaháza, az első ausztrál Platinum szintű
Green Building. Ez az irodaépület mérnökök és tudósok együttműködéséből született, és számunkra
a környezettudatos építés iskolapéldája. A konkrét műszaki megoldásoknál is tanulságosabb talán,
hogy ezt a közpénzből megvalósított projektet miképpen tálalja a gazdája. Példamutató alapossággal
mutatják be, és magyarázzák el a tervet és a roppant összetett szervezetet az alapelvektől a kutatáson
át az építésig és a használatig.

Az épület nem esztétikailag, hanem valóságosan, tevőlegesen vesz részt a város, az utca életében,
szemléletet formáló ereje a vele együtt közzétett óriási ismeretanyagból is fakad.

A közpénzből megvalósult projekt fő célkitűzése az ott dolgozók és a tágabb értelemben vett környezet
számára a legegészségesebb, legbarátságosabb munkahely, épület és városi landmark létrehozása volt.
A tervezést széleskörű tudományos és mérnöki kutatómunka előzte meg; a tervezés során részletes
hatékonyságelemzéssel döntöttek a versengő műszaki megoldások között; a kész irodaház működését
folyamatosan monitorozzák, finomhangolják. A teljes folyamat a legapróbb részletekig dokumentált,
a dokumentáció egésze nyilvánosan elérhető az irodaház honlapján. Az anyagot a hétköznapi
internethasználótól a szakmérnökig és szaktudósig minden szintű külső érdeklődést kiszolgáló,
didaktikailag előkészített, vonzó formába öntötték. Ezt az esettanulmányt mind a kommunikáció, mind
a kivételesen hatékony környezettudatos műszaki megoldások miatt ajánljuk a hallgatók figyelmébe.

Janesch Péter és a team0708 iroda: 4/4
„Négy negyed” (hazai mintaprojekt)
Bevezetés

Janesch Péter DLA építész (1953) egyszerre gyakorlatias és elmélyülten gondolati tervezési
módszerével tűnik ki kortársai közül. Az építészeti szépség, a geometriai illeszkedés, a divatkövetés
számára érdektelen. Munkájában az építészeti tervezést korábban a többi művészeti ággal és a

http://big.dk/
http://big.dk/
http://www.melbourne.vic.gov.au/Sustainability/CH2/Pages/CH2Ourgreenbuilding.aspx
http://www.melbourne.vic.gov.au/Sustainability/CH2/Pages/CH2Ourgreenbuilding.aspx
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társadalom-lélektannal óhajtotta összekapcsolni, újabban pedig a tudományos igényesség és pontosság
követelményeinek kíván megfelelni. Objektivitásra törekvő tervezői módszerei kézenfekvő mintával
szolgálnak tananyagunk számára. A kiválasztott, 2007-08-ban több változatban (Kormányzati
Negyed, majd 4/4 címen) kidolgozott projekt során volt alkalma először a széles nyilvánosság elé
állnia idevágó gondolataival:

„Rendszerben gondolkodunk. Az építészeti feladat a hatalmi és személyes reprezentációból vissza
kell, hogy vonuljon, hogy a rendszerekben fejtse ki a kreativitását, abban találja meg a lírát.
Egy matematikai képlet, egy szép levezetés a hozzáértőknek esztétikai élmény. Le lehet vezetni
egy megoldást másfél oldalon keresztül, és ha valaki ezt másfél sorban levezeti, akkor arra
azt mondják: ez elegáns, ez szép!” (OCTOGON, 2007.04. szám [http://www.team0910.hu/files/
archiv/070400_octogon.mht])

A Kormányzati Negyed [http://team0708.mosfet.hu/referenciak] és a 4/4 projekt [http://
team0708.mosfet.hu/home ] teljes anyaga internet-nyilvános. (Jelen leírás is ezekre és a korabeli
sajtóhírekre támaszkodik.) A rendkívül gondos közzététel példás mélységi tagolásban tartalmazza
nemcsak Janeschék gondolatait és terveit, de a nagy mennyiségű megalapozó kutatás anyagát, a
felhasznált technológiák leírását is.

Időrend
MTI, 2007. augusztus 2.

„A Janesch Péter és Kengo Kuma japán építész által vezetett csapat nyerte a budapesti kormányzati
negyed tervpályázatát.”

A kormányzati negyed tervpályázati kiírása és – ennek megfelelően – a pályázatok zöme az új
irodaépület-együttesre koncentrált, és ennek beillesztését a városi szövetbe műszaki-szervezési,
elsősorban közlekedésszervezési feladatnak tekintette. Janeschék pályázata (miközben elsőrangú
megoldást adott a hivatalok elhelyezésére) kitűnt a többiek közül azzal, hogy az irodaépület-
együttes tervezésével egyenrangúnak tekintette a széles értelemben vett környezetrendezést. A
pályázatot és a (végül meg nem valósult) építést ürügynek tekintették arra, hogy újragondolják az
érintett városrészek kapcsolatát, városi helyzetét, és a megmozduló erőforrásokat ezek javítására,
újraformálására javasolják átcsatornázni. Érvelésük legfontosabb eleme az volt, hogy pontosan
célzott korlátozott beavatkozások úgyszólván korlátlan, kedvező irányú spontán átalakulásokat fognak
kiváltani, tehát a hatásfok, vagy a megtérülési mutató kiemelkedően magas lesz.

OCTOGON, 2007.04. szám:
Szépvölgyi Viktória és Janesch Péter beszélgetésé [http://www.team0910.hu/files/
archiv/070400_octogon.mht]ből kiderül, hogy Janeschék már ebben a pályázatban megalapozták a
4/4 pályázat tervezési programját: egyenrangú feladatnak tételezték az – általuk ütemeknek nevezett
– négy stratégiailag fontos, összefüggő környéket (amelyek közül csak az első és a harmadiknak egy
része képezte a pályázati kiírás törzsét):

• a Podmaniczky utca mentén fekvő kormányzati épületegyüttest,

• a Terézvárosnak a Podmaniczky utcával határos 22 tömbjét,

• a vasúti területet a két oldalán fekvő teleksorral együtt, és

• a Nyugati teret.

index.hu, 2008. január 8.:
Lefújták a kormányzati negyedet [http://index.hu/belfold/knegyed1170/]

„Ahogy azt már tavaly megírtuk, kihátrált a kormány a Nyugati pályaudvar mögé tervezett
kormányzati negyed terve mögül. A fővárossal, a hatodik kerülettel, és a negyed projektirodájával
azonban új városközpontot terveztet, ahol 2010 után villámgyorsan felhúzható egy új minisztériumi
komplexum.”

http://www.team0910.hu/files/archiv/070400_octogon.mht
http://www.team0910.hu/files/archiv/070400_octogon.mht
http://www.team0910.hu/files/archiv/070400_octogon.mht
http://team0708.mosfet.hu/referenciak
http://team0708.mosfet.hu/referenciak
http://team0708.mosfet.hu/home
http://team0708.mosfet.hu/home
http://team0708.mosfet.hu/home
http://www.team0910.hu/files/archiv/070400_octogon.mht
http://www.team0910.hu/files/archiv/070400_octogon.mht
http://www.team0910.hu/files/archiv/070400_octogon.mht
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A győztes pályázatot mindössze rövid tervezési szakasz követte, azután a beruházástól elálltak.
Janeschék azonban ezután sem archiválták felgyülemlett tapasztalataikat és gondolataikat: az akkor
kiírt European Regional HolcimAwards 2008 pályázathoz illesztve átdolgozták, és benyújtották a
projektet, mint a fenntartható fejlesztés példáját. Így jött létre a 4/4 projekt, annak a belső egyensúlynak
a terve, amelyet már a Kormányzati Negyed pályázatában megcéloztak.

epiteszforum.hu, 2008. szeptember 26.:
A Kormányzati negyed terve a Holcim Awards nyertese [http://epiteszforum.hu/a-
kormanyzati-negyed-terve-a-holcim-awards-nyertese]

„A fenntartható fejlődést szolgáló, innovatív építészeti tervek világdíját, a Holcim Awards-ot az
Európai Régióban 2008-ban a budapesti Kormányzati Negyednek, Janesch Péter és a TEAM0708
munkájának ítélték oda. A díjkiosztót szeptember 25-én tartották Madridban.”

• Bejelentés a Holcim honlapján [http://www.holcimfoundation.org/Article/showcasing-sustainable-
buildings-across-europe]

• A projekt a team0708 honlapján [http://team0708.mosfet.hu/palyazat]

(A közben kialakult pénzügyi válság a Holcim céget visszatántorította a 2008-as Világdíj lefuttatásától,
így a 4/4 a régiók versenyében már nem tudott megmérkőzni.)

Összefoglaló értékelés
A kiemelkedően sikeres projekt azt mutatja be, hogy a hagyományos építészi megközelítés mellett
létjogosultsága van a környezetelemzésen alapuló analitikus-szintetikus tervezési módszernek is,
amelynek kitűzött célja nem konkrét építészeti alakok vagy hatások elérése, hanem a beavatkozások
dinamikus hatásainak optimalizálása. Ezt a módszert mindennél inkább megköveteli az összetett
rendszerekkel, például városrészekkel foglalkozó munka.

Figyelmet érdemel, hogy ez a módszer

• komoly kutatói és feldolgozói háttérmunkát,

• tudományos, módszertani megalapozást, szigorú következetességet,

• egymástól távol eső szempontok összeegyeztetésére alkalmas apparátust és

• azon függvény (tehát összefüggésrendszer) felállítását követeli meg, amelynek aztán az optimuma
megkereshető.

A módszer tehát szakember- és eszközigényes, ennélfogva költség- és időigénye nagy. E feltételek
sajnos nem mindig állnak rendelkezésre. A projekt bemutatja, hogy városrész-nagyságrendben ez a
munkamódszer rendíthetetlen érvekkel alátámasztott komplett megoldásegyüttest szolgáltathat, ezért
ilyenkor legalábbis kívánatos, ha ugyan nem elkerülhetetlen a használata.

Megjegyzésre méltó, hogy az így elérhető eredmény közérthető kommunikációja kiemelkedően nehéz
feladat. Az itt tárgyalt projekt egyik megkülönböztető jegye, hogy a nem-szakember érdeklődő is
viszonylag tiszta képet kaphat a háttérmunka minden fázisáról éppúgy, mint a végkövetkeztetésekről.
Mivel azonban az anyagban elmélyedés komoly figyelmet, szellemi munkát igényel, és bizonyos
jártasságot is feltételez, leszűrhető az a tanulság is, hogy valóban alapos elemzések soha nem
lesznek közérthetőek, illetve a valódi közérthetőség ilyen esetben a csonkításig menő egyszerűsítés
veszélyével jár.

A projekt négy fő fejezete
4/4

A 4/4 projekt honlapja [http://team0708.mosfet.hu/home]

http://epiteszforum.hu/a-kormanyzati-negyed-terve-a-holcim-awards-nyertese
http://epiteszforum.hu/a-kormanyzati-negyed-terve-a-holcim-awards-nyertese
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http://www.holcimfoundation.org/Article/showcasing-sustainable-buildings-across-europe
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http://team0708.mosfet.hu/palyazat
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A projekt kidolgozása során a területet négy, önmagában körüljárható-megvalósítható, de csakis
együtt, összefüggéseik révén optimális részre bontották. Ezek: a Kormányzati Negyed (K/4 > P/4), a
Terézváros, a Vasút és a Nyugati tér. Mindegyik negyedben egy adatgyűjtés → elemzés → értékelés
→ eszközrendszer → megoldás sorrendbe rendezett megoldással találkozunk.

A következőkben a fejezeteknek a projektből kiemelt tömör leírásait adjuk, rövid saját elemzéseinkkel.
(A részletek a Linkek mögött találhatóak.)

Kormányzati-negyed
A kormányzati-negyed projekt honlapja [http://team0708.mosfet.hu/cikk/1]

„A vasúti területből (hasznos) beépíthető városi teleksort kialakító új rendezési terv keretei között
(tervezett) beépítés egy bevilágító – átszellőztető – temperáló udvarokkal perforált (struktúra) épület-
szövet, aminek első három szintjén (minden irányban) átjárható közösségi funkciók működnek, felső
emeletei irodák és az azokhoz társult szolgáltatások.

A minisztériumokat befogadó kormányzati épületegyüttes főszereplő-jelöltje a területnek, de
megoldást akkor hoz, ha a lokális rendszer szereplőivel fenntarthatóan működő viszonya lesz.

Olyan repetitív szövetről van szó, ami – hogyha nem változik az összes alapterület iránti igény – a
hangsúlyeltolódásokat tudja követni.

Ezt az aprózódást a szerkesztés logikája, geometriája diktálta. Így egy négyszáz méter hosszú, hetvenöt
méter széles, hét emelet magas épület-szövetet kaptunk, amit ötvennégy udvar tár fel. Ez meglepő
módon hasonlít a terézvárosi szövet struktúrájához, ahol a tömbök gangos belső udvarainak körülbelül
ez a léptéke. De ez csak elsőre meglepő: ott is hasonló volt a probléma: a területen maximalizálni
akarták a beépítést, viszont fényre és levegőre szükség volt, nem véletlen, hogy a megoldás is hasonló.
Tehát nem fordítva készült, nem a Terézvárost vetítettük az épületre, hogy valami hasonló kiindulást
kapjunk, hanem a belső logika mentén jutottunk ugyanarra az eredményre, mint a városrész régi
tervezői."

• Kormányzati épület – leírás [http://team0708.mosfet.hu/cikk/1/37]

• Ismertető füzet [http://team0708.mosfet.hu/cikk/1/22]

• Vizsgálat és javaslat 2008. január [http://team0708.mosfet.hu/cikk/1/137]

A projektben ott rejlik két további gondolat. Az épületegyüttes belső, működési flexibilitása azon
alapul, és azt feltételezi, hogy a minisztériumi struktúra hierarchikus és kompetitív helyett nyitott,
horizontális, kooperatív lesz. A térszerkezet támogatja, de ki is kényszeríti a belső együttműködést.

Másrészt az időbeli flexibilitásnak (vagyis a lehetséges megtérülésnek, az ingatlanérték funkció általi
növelésének) az a kulcsa, hogy speciális („hivatali”) helyett általános („irodai”) épületegyüttes jön
létre.

Teréz-negyed
A Teréz-negyed projekt honlapja [http://team0708.mosfet.hu/cikk/2]

„Az öt-tíz év alatt megépülő kormányzati negyed városi ellensúlya, egyensúlyozó-műve: a
Teréz-negyed, egy évszázados beépítés párhuzamosan folyó, irányított rehabilitációja. A működő
rendszer hardver-típusú elemei központi előkészítés-tervezés-kivitelezés útján valósulnak meg. Az így
létrehozott network-szisztéma ad egységes alapot/platformot a rész-elemek spontán megújulásának,
az éppen aktuális, szoftver-jellegű alkalmazásoknak.

A beruházás hatalmas árrobbanást eredményez ezen a területen, és kívánatos lenne ennek
arculatváltással kapcsolatos körülményeit koordinálni, meghatározott keretek között tartani, ami
garantálhatná, hogy a minőségváltás homogén legyen.

Az alapvető, hardware-típusú beruházásokra gondolunk, elsősorban a parkolás megoldása, az
utcaburkolat cseréje központi feladat.

http://team0708.mosfet.hu/cikk/1
http://team0708.mosfet.hu/cikk/1
http://team0708.mosfet.hu/cikk/1/37
http://team0708.mosfet.hu/cikk/1/37
http://team0708.mosfet.hu/cikk/1/22
http://team0708.mosfet.hu/cikk/1/22
http://team0708.mosfet.hu/cikk/1/137
http://team0708.mosfet.hu/cikk/1/137
http://team0708.mosfet.hu/cikk/2
http://team0708.mosfet.hu/cikk/2
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Központi feladat lenne még a közműcsere, azonban ez most illuzórikus, ezért a burkolatot javasoltuk
úgy megoldani, hogy rugalmasan tudjon alkalmazkodni a közműfelújításokhoz.

Nem vonalszerű, egy-két sétálóutcás rehabilitációt javasolunk, hanem ennek a 22 tömbnek a teljes
utcahálózatát egyszerre javasoljuk megújítani."

• Terézváros – leírás [http://team0708.mosfet.hu/cikk/2/35]

• Felmérés [http://team0708.mosfet.hu/cikk/2/32]

• Parkoló autók [http://team0708.mosfet.hu/cikk/2/247]

• Galéria [http://team0708.mosfet.hu/cikk/2/193]

Két kényszer teszi elkerülhetetlenné a Teréz-negyedbe foglalt nagyléptékű rehabilitációt. Az egyik
a sokezer ingázó, a lakosságnál magasabb kereseti csoportot alkotó hivatali/irodai dolgozó jelentette
szociológiai feszültség, amely csak úgy oldható, ha a beruházás kiterjed a környék rehabilitációjára.
A másik az ő városi szükségleteiknek helyben kiszolgálása, amelyet a felújított környékbe betelepülő
vendéglátás és kiskereskedelem tud biztosítani. Ezáltal mind a helyben lakók, mind az ide dolgozni
járók előnyösebb helyzetbe kerülnek, mint a beruházás előtt.

A javaslat tehát a komparatív előnyök tipikus példájával szolgál.

Érdemes elmélyedni annak az átfogó alaktani és szociológiai vizsgálatnak a példásan rendezett
jegyzőkönyveiben, amelyek a projektnek ezt a fejezetét támasztják alá (ld. Felmérés).

Vasút-keresztút-zöldút
A Vasút-keresztút-zöldút projekt honlapja [http://team0708.mosfet.hu/cikk/3]

„A város két, sűrűn beépült központi kerülete között jelenleg egy 2×2 sávos híd és egy gyalogos
alagút jelenti a kapcsolatot. A vasút és a fejpályaudvari állomás süllyesztésével az új beépítés teljes
hosszában szintbeli összeköttetést nyer a két városrész. A megújuló városi kapcsolatokra merőlegesen,
a kormányzati negyed térfalai között, a vasúti sínek helyén egy három-szakaszú – park-piazza-
park – köz-tér-lánc terve készült. A belvárosi körút úgy kerül – rekreációs forgalommal – közvetlen
kapcsolatba a főváros legjobb minőségben épített zöldövezetével és szabadidős célállomásaival, hogy
az út indulási és érkezési helyszíne a rehabilitált Eiffel-csarnok.

A Városligettől a Nyugati pályaudvarig vezető 50-150 méter szélességű sín-csoportok vetületében
tervezett zöld-park-sor (amellett, hogy összeköti Budapest legforgalmasabb belvárosi részét
legfinomabban kiépített zöldterületével) legalább ilyen fontos és nagy hatású kereszt-kapcsolatoknak
enged szabad utat.

Egyszerűen vannak olyan munkák, amiket egy közösségnek szervezetten el kell végeznie, ha jól
akar működni, és jól akarja érezni magát. Egy városi parkról nehéz megmondani, hogy mennyit
ér a városnak, de akkor is sokszor jobb a parkot választani, ha azt viszont pontosan meg lehet
mondani, hogy mennyit keresnénk azzal, ha építenénk a helyére. Ugyanis akkor valószínűleg
veszítenénk. A Central Park becsült telek-értéke dollárban valami tizenkét jegyű szám, de ahelyett hogy
felparcelláznák, évi huszonötmilliót költenek a fenntartására. Befektetői szemmel nézve ez nyilván
teljesen felfoghatatlan.

Maga a csarnok, amit így nem zár le a végén egy pályaudvar, valódi városi helyszín, két-
háromszor akkora célforgalommal, mint a vasúti utasforgalom. Egy eleven életű találkozóhely, kapu,
városi kirándulások induló- és érkező állomása, miközben a kormányzati negyed legjobb gyalogos
megközelítési alternatívája. A csarnok oldalhajóiban vendéglátás és kulturális események bázisai,
amik részben a szomszédos közterekre, részben a téli-nyári üzemű volt pályaudvar-térbe szolgálnak,
közvetlen összeköttetéssel a -1 szinten áramló utazóközönséggel."

• Vasút – leírás [http://team0708.mosfet.hu/cikk/3/34]

• Felülépítés [http://team0708.mosfet.hu/cikk/3/30]

• Süllyesztés [http://team0708.mosfet.hu/cikk/3/29]

http://team0708.mosfet.hu/cikk/2/35
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• Galéria [http://team0708.mosfet.hu/cikk/3/192]

A projektnek ez a pontja („negyede”) nemcsak a fennálló helyzetet (a városi szövetbe ékelt
vágánymezőt), de a hivatalos álláspontot, a meglévő vágánymező beépíthető vasbeton födémmel
való lefedését is elutasítja. Érdemes követni Janeschék korrekt, részletes elemzését arról, hogy
mennyire ártalmas lenne a kilátásba helyezett lefedés, és milyen előnyökkel járna az általuk javasolt
lesüllyesztés.

Ismét azt látjuk, hogy alaposan megvizsgált helyiértékek alapján további egyéni intuíciót nem igénylő,
ésszerű döntés hozható egy, tulajdonképpen egyszerű kérdésben, amelynek kihatásai azonban messze
túlnőnek a felvetett problémán.

A megoldás külön, váratlan előnye, hogy optimális környezetet és funkciósémát biztosít a Nyugati
pályaudvar fejépületének.

(A járószint alá süllyesztett belvárosi pályaudvarra az Egyesült Államokban számos példát találunk,
de például az 1975-ös varsói Központi Pályaudvar és – részben – a berlini Főpályaudvar is ezt a mintát
követi.)

Nyugati-tér a kapuval
„Hogy a Gustav Eiffel iroda tervei alapján 1877-ben átadott pályaudvar-épület a funkció-bővítő
átépítés és felújítás után – az új kapu-szerepben – a megfelelő dramaturgiájú kontextusba kerüljön,
ahhoz négy fontos finom-hangolást kell elvégezni a téren. Az áthelyezést, a bontást, a feltöltést és
egy csere-ajánlatot nehéz igazi építészetnek nevezni, mégis: van, amikor ezeknek a dekonstrukciós,
obstrukciós technikáknak a sikeres alkalmazása teremtheti meg a jól-működés feltételeit.

A spontán egymás mellé kerülő, saját belső logikájuk által létrejött elemek között egy lehatárolt
területen belül – amilyen például a város és részei –, ahol a működés szereplői és a működés szabályai
is idővel változnak, elkerülhetetlenek a diszfunkciós tünetek. Az ilyen típusú zavarokat csak tervezett
beavatkozással oldhatjuk fel, ahol az összefüggő résztvevők együttesét tekintjük működésbe hozandó,
illetve fenntartható rendszernek. Ez a kiterjedt és központi helyen levő terület egy igazi, tervszerű
beavatkozással, nagyon nagy korrekcióval működő szövetté válhat.

Budapest tényleg sokat érdemel, de annál többet nem kaphatna, mint hogy működő rendszerként
tervezzék. A helykiválasztás legnagyobb erénye ez az esély, ugyanakkor legnagyobb kockázata, hogy
sikerül-e a négy résztvevőnek összehangoltan együttműködnie. A kormányzati épületegyüttes csak egy
negyed a négy közül. Ott a vasút, amiről már sokat beszéltünk, ott a Nyugati tér a felüljáróval és a
Skálával, és ott a Teréz-negyed huszonkét tömbjének irányított rehabilitációja, ami, a Podmaniczky
utcai tengellyel, az igazi ellensúlya lehetne a minisztériumok új épületének a városi szövetben. Ez
így lenne egész. Ha pedig az általunk tervezett épületegyüttes lesz az, ami ezt a folyamatot elindítja,
az nekem sokkal nagyobb eredmény, mint ha sikerülne egy divatdiktátor házat tervezni. Ugyanis a
személyes reprezentáció és az innovációs kényszer hullámzásának ideje lassan lejár az építészetben.
Rendszerben kell gondolkodni. Abban is van líra."

• Nyugati tér – leírás [http://team0708.mosfet.hu/cikk/4/36]

• Galéria [http://team0708.mosfet.hu/cikk/4/191]

Janesch itt összefoglalja az egész projektet, egyben saját építészi krédóját is adja. Kivételesen tehát
a Leíráshoz kell lapoznunk a tervezett beavatkozás ismertetésért. Ennek lényege, hogy a terület
közlekedési kapcsolatainak teljes áthangszerelésével, a téridegen felüljáró elbontásával, a Nagykörút
gyalogos folytonosságának megteremtésével, a Belváros érzékelhető lezárásával, az építészeti anyag
megrostálásával a helyiértékeknek jobban megfelelő, szlömösödésre kevésbé hajlamos, összefüggő
városi tér álljon elő, amely az új szerepű csarnoképületnek (ismét) méltó előtere lehet.

A tervezési módszer strukturális vizsgálata
A következő öt fejezet a félévi tervezési munka struktúráját követve elemzi a három mintaprojektet,
valamint három további - szélsőségesen eltérő műfajú, de a mintaprojektekben megfigyelt

http://team0708.mosfet.hu/cikk/3/192
http://team0708.mosfet.hu/cikk/3/192
http://team0708.mosfet.hu/cikk/4/36
http://team0708.mosfet.hu/cikk/4/36
http://team0708.mosfet.hu/cikk/4/191
http://team0708.mosfet.hu/cikk/4/191
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módszereket sikerrel használó - hazai kísérletet. Az utóbbi csoportot Csúsz István illetve Komlósi
Bence egyetemi tervezési feladatai, valamint Alföldi György Magdolna negyed-rehabilitációs
programja alkotja.
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2. fejezet - Módszerek, kortárs
irányzatok

B.I.G.
A B.I.G. irodát (Bjarke Ingels Group) 2005-ben alapította Bjarke Ingels építész. A koppenhágai
és New York-i székhelyű irodákban építészek, dizájnerek, építőmérnökök dolgoznak építészet,
városépítészet, kutatás és fejlesztés területén. Számos megvalósult projektjük van Európában, Észak-
Amerikában, Ázsiában és a Közép- Kelet térségében.

Építészeti világszemléletét így írja le:

„... Hisszük, hogy annak érdekében, hogy meg tudjunk birkózni a jelenkor kihívásaival, az építészet
számára előnyös, ha eddig nagyrészt még ismeretlen területek felé mozdul. Egy gyakorlatiasan
utópisztikus építészet, ami kerüli az unalmas dobozok megkövesedett gyakorlatiasságát és a digitális
formalizmus naiv utópikus eszméjét.

... Mint az elvi alkímia egy formája, a konvencionális hozzávalók (úgy mint életmód, szórakozás,
munka, parkolás és vásárlás) összevegyítésével kreálunk építészetet. Projektjeink fejlesztése során
nemcsak a geometriai jellemzőket, hanem a funkciókeverék társadalmi, gazdasági és környezeti
költség-haszon mérlegét is követjük. Egyik fő feladatunk a hagyományos funkciók – lakás, pihenés,
munka, autóparkolás és vásárlás – szakszerű ötvözése. Mi, építészek, akik az utópia és a
gyakorlatiasság termékeny összeolvasztásán dolgozunk, ismét felfedezzük a bolygóléptékű alakítás, a
kortárs életformákat kiszolgáló mesterséges környezetteremtés lehetőségeit. Minden lépésünk során
arra törekszünk, hogy a figyelmet a részletekről a Nagy (a BIG) Egészre tereljük.”

A BIG-re jellemző építészet az állandóan alakuló és fejlődő kortárs életformák gondos elemzésén
alapul, de befolyásolják a multikulturális változások, a globális gazdasági folyamatok és
kommunikációs technikák is. Mindezek új utakra kényszerítik az építészetet és a városszervezést.

CH2
A CH2 az első olyan irodaépület Ausztráliában, amely megkapta a hat csillagos minősítést
környezettudatos kialakítása miatt. A városvezetőség egy teljesen új munkahelyi környezet
megteremtésével kívánt példát állítani a jövőben épülő hasonló beruházásoknak. A melbourne-i
városháza és a tervező csapatot vezető DesignInc egy komplex zöld épület megteremtését tűzte ki
célul, melynél a hagyományos értelemben vett fenntarthatóság fogalmát kitágították. Nem elégedtek
meg az energia és víz takarékos felhasználásával, hanem végig szem előtt tartották a jövőbeli
felhasználókat. A tervezés során az egyik legfontosabb szempont volt, hogy a produktumként létrejövő
irodaház használói jól érezzék magukat az épületben. Feltételezésük szerint - melyet később a
használat során történő folyamatos monitorozás visszaigazolt -, az egészséges környezetben végzett
munka hatékonyabb, így végső soron megtérül a körültekintő tervezés és kivitelezésre fordított
energia.

Alföldi György
A 20. században az USA-ban alkalmazták először törvényi előírások alapján, világszerte pedig
a 21. században terjedt el a tágabb környezetet érintő beruházások előtt alkalmazott „közösségi
participáció” módszere (Creighton 2005). Az új eszközök alkalmazását a nagyvárosok által megélt,
felgyorsult, globális társadalmi és környezeti változások tették szükségessé. Az egyre kiélezettebb
piaci közdelemben minden társadalmi és környezeti konfliktus rontja a közösségek versenyképességét.
Ugyanez a gyorsulás azonbanb megállíthatatlannak tűnő urbanizációban is jelentkezik. Egy jobb élet
reménye mind nagyobb számban vonzza a városokba mind a magasan kvalifikált, a versenyszférában
elhelyezkedni kívánó munkaerőt, mind a néha írni-olvasni sem tudó – esetleg az adott ország nyelvét
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sem ismerő – alacsony státuszú embereket. Ezért a városokban jelentős, és egyre növekvő különbségek
alakulnak ki az egyes társadalmi csoportok között (Tallon 2010). A települések arra ébredtek rá, hogy
versenyképességük megőrzése, az életminőség javítása megköveteli, hogy együttműködésre, közös
fellépésre mozgósítsák mind a helyi lakosokat, mind a – kisebb-nagyobb – helyi szervezeteket.

A rendszerváltozás után ismerkedtünk meg hazánkban is a társadalmi részvétel különböző formáival,
például a participációval, a lakossági bevonással, vagy a közösségi tervezéssel.

A későbbiekben a józsefvárosi fejlesztés (Magdolna negyed program) négy példaprogramján keresztül
mutatjuk be a közösségi részvétel összetettségét és helyzetét napjainkban.

Janesch Péter
A 4/4 projekt módszertani előzményei közé kell sorolnunk azokat az ismert urbanisztikai elemzéseket
és törekvéseket, amelyek módszere és célja – egészen Christopher Alexander: A város nem fa c.
tanulmánya óta – pontszerű helyek és statikus állapotok helyett a város működésének megragadása, a
dinamikus összefüggések felfedezése és ápolása. A 4/4 projekt mind a négy fejezete ezzel a módszerrel
él.

(Christopher Alexander elvont, elméleti munkái mellett érdemes tanulmányozni Rob Krier és
Leon Krier posztmodern, morfológiai [alaktani] megközelítését is; konkrét terveik, tankönyveik és
urbanisztikai manifesztumaik mind a városi szövet elemzését és megértését célozzák.)

Csúsz István
Az oroszlányi garázssorok zónája a város vezetése által megjelölt problémás területek egyike. A
volt szocialista rendszer által kialakított elképzelés, melyben a gépjárművek egy távol eső területen
kerülnek tárolásra, ma már nem helytálló. A felhasználásból fakadóan egyre kevésbé ellenőrizhető
a terület, gyakoriak a betörések, persze ez az eredeti beépített anyagok minőségét tekintve nem
meglepő. A jelenlegi városfejlesztési terv – alacsony intenzív lakóház beépítés a globális pénzügyi
válság miatt kialakult gazdasági szituációban relevanciáját vesztette. Ugyanakkor a terület a jelenlegi
felhasználásával és szerkezetével egyre kevésbé fenntartható, az idő múlásával közelít az az állapot,
mikor a szanálás elkerülhetetlen. Ez további problémákat és költségeket vet fel a város számára.

A garázssorokon az eredeti funkciót vegyes használat váltotta fel. Egyre több műhely alakult ki a
legkülönfélébb funkciókkal – ács, autószerelő, festő –, s ezek mellett több másfajta felhasználási mód
is tapasztalható: próbaterem, borospince. Egy laza helyi közösség alakult ki, ami jelenleg gyenge
szálakon tartja fenn a területet.

Komlósi Bence
Az építészeti útkeresésemben és azon belül a diplomamunkámban fontos nyomott hagyott a gazdasági
válság és annak minden furcsasága. Azt kerestem/keresem, hogy mi az építészek szerepe a mai
társadalomban és miként tudunk annak hasznos részvevőivé válni. Végül 3 kulcsfogalmat határoztam
meg, amivel foglalkoztam a diplomámban.

• Participatív – a közösség bevonásával történő – tervezés

• Adatépítészet +

• Ökológikus gondolkodás és tervezés

A kortárs építészetben és művészetben ismét egyre jelentősebb szerepet kapnak az itt meghatározott
fogalmak. Fontos tudni, hogy ezek nem újkeletű próbálkozások, mindegyik már többször előkerült a
történelem során, már sokan kísérleteztek ezek használatával. Így a tervezés megkezdése előtt fontos
volt egy átfogó történelmi kép megalkotása a témákkal kapcsolatban.

• könyvek

• kortárs példák (épületek, irodák...)
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• internet
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3. fejezet - Rendszerek elemzése
(kortárs) – koncepcióalkotás
B.I.G.

VM (Koppenhága, 2005):

Az ekkor még párban dolgozó Bjarke Ingels és Julien De Smedt szerint az építész szerepe a társadalmi
folyamatok és erőfeszítések megfigyelésén, koordinálásán alapszik, az épület esztétikája pedig ezek
következménye és nem pedig kiindulási pontja.

CH2
A CH2 épület tervezési alapvetése szerint a létrehozandó épített környezet mintája a Föld
ökoszisztémája. A tervezés során így a természetben egymásra kölcsönösen ható komplex
rendszereket modellezték le.

Alföldi György
Mátyás tér és a Kesztyűgyár

A Mátyás tér körüli terület (Magdolna negyed) beépítése 1730 körül kezdődött és a 20. század legelején
fejeződött be, kisebb-nagyobb foghíjakkal. A 20. század további időszakai sem hoztak jelentős
fellendülést a negyednek, amely az 1990-es évekre – kedvező elhelyezkedése ellenére – Budapest
legnagyobb összefüggő válságterületévé vált. A megindult negatív társadalmi folyamatokat az épített
környezet lepusztulása kísérte; mindezek együttes hatására a negyed egyre inkább elszigetelődött saját
városi környezetétől.

A Mátyás tér a kezdetektől a negyed egyik központi tere, a 20. század elejétől a környéken letelepedő
cigányság életének egyik fő színtere.

A 2005-ben elfogadott józsefvárosi Kerületfejlesztési Stratégia1 jelölte ki a Magdolna negyed
fejlesztési irányait, együtt a kerület többi negyedével. Ekkor indult el, és máig folyamatosan tart
a Magdolna Negyed Program, mely a negyedben lakók társadalmi és fizikai életkörülményeinek
kis lépésekben történő javítását tűzte ki célul. Ez az integrált szociális városrehabilitációs program
több komponensből áll: környezetalakítási akciók mellett foglakoztatási, bűnmegelőzési, civil
szervezeteket támogató programokból.

Amikor 2004-ben nekikezdtünk a programnak és a tér megújításának, Magyarországon még nem
találtunk olyan példát, amelyet alapul tudtunk volna venni, a társadalmi bevonásnak (community
involvment, Tallon 2010) abban az időszakban még nem volt kialakult intézményi háttere. A Rév82

találta ki ezt a programot, európai regenerációs példák ismeretére alapozva.

A Kesztyűgyár, mint közösségi épület létrehozása a fejlesztések első lépése volt, hogy megteremtse
a lakóközösség bevonásával történő fejlesztések hátterét, színhelyét, és stabil bázist nyújtson a
projektmenedzsmentnek. Itt állandó, a helyi közösség igényeire szabott programok vannak (játszóház,
tini diszkó, álláskereső klub, tanfolyamok, bűnmegelőzési és áldozattá válást megelőző programok
stb.). A helyszín kiválasztásánál nem elhanyagolható szempont volt a Mátyás térhez és a helyi
iskolához való közelsége.

A Mátyás téren újabb helyszínt kívántunk biztosítani a közösségi élet számára. A változó társadalmi
szokások és igények miatt napjainkra a tér elvesztette egykori jelentőségét: kiüresedett, funkció

1Józsefváros 15 éves fejlesztési stratégia, Rév8, felelős tervezők: Alföldi Gy., Sárkány Cs., ifj. Erdősi S., Horváth D.
2Rév8 Zrt, a fővárosi és józsefvárosi önkormányzat közös városfejlesztési társasága, 1997-től
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nélkülivé vált. Felújítása egy, a téren szervezett akció keretén belüli lakossági ötletrohammal
kezdődött, ahol mindenki elmondhatta igényeit, elvárásait. Ez vált a felújítási koncepció
megalkotásának az alapjává.

Résztvevők:

1. A helyiek (locals). Őket több csoportra lehet bontani: a térre néző lakásokkal rendelkezőket
(továbbiakban „Mátyás tériek”); a környéken élőket (továbbiakban „környékbeliek”) és a negyed
területén élőket (továbbiakban: „negyedbeliek”).

A „Mátyás tériek” csoportjában a magasabb társadalmi helyzetű lakók aránya nagyobb, mint a
negyed más területén. Őket érdekelte igazán a tér jövője, és többé-kevésbé meg tudták fogalmazni a
főbb problémákat: az egész nap a téren élő hajléktalanokat, a vándorló gyerek-„hordák” társadalmi
és fizikai erodáló hatását, a tér eltérő igények szerinti használhatóságának hiányát, a közbiztonság
romló állapotát, és (természetesen) a kutyások helyzetét. Javaslataik is ebben a konfliktusmezőben
mozogtak: a hajléktalanok, a kutyások és a gyerekhordák kiszorítását, csendes funkciók telepítését
és a tér bekerítését kérték.

A „környékbeliek” társadalmi státusza nem tér el az egész negyedre jellemző státusztól. A
csoportba tartozó embereknek komoly igénye van a térhasználatra, értékeik megegyeznek a
„Mátyás tériekkel”, de javaslataik több ponton eltértek. Ők például nem zárták ki, hogy hangosabb
sportok számára is legyen hely kijelölve; a nyilvános illemhely telepítését könnyen el tudták fogadni
(a kialakult vitában nem foglaltak állást).

A „negyedbeliek” kérdésfeltevésében nagyon hamar felvetődött, hogy miért pont a Mátyás tér kerül
megint sorra, és nem a Teleki vagy a Kálvária tér; ők minden javaslatot úgy vitattak meg, hogy ez
vajon mennyiben befolyásolja a nekik kedves más terek megújítási esélyeit.

2. A közösségi oldal (public). A választott képviselők és testületeik (polgármesteri hivatal,
önkormányzati intézmények és társaságok) és a hatóságok. Innovatív javaslatokkal, valamint
megfogható döntésmegosztási felhatalmazással próbálják a „felülről szervezett alulról jövő
kezdeményezés” paradoxonát feloldani.

3. Szakmai szereplők. Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetének munkatársai a kezdetektől
a motorjai voltak a programnak, részt vettek az igények, ötletek felmérésében, a fejlesztési
tervek lakossági kommunikációjában, és emellett a Greenkey’s3 program segítségével forrással is
támogatták a felújítást. Nem utolsósorban nemzetközi kitekintést tudtak biztosítani az ügynökség
munkatársainak.

Másik szakmai partner volt dr. Dömötör Tamás tájépítész, akinek közismert a részvételi folyamatok
iránti elkötelezettsége, és aki a Budapesti Corvinus Egyetem szakoktatóit és tájépítész szakos
hallgatóit is bevonta a tervezésbe és a kivitelezésbe.

Janesch Péter
Olykor – és nem is ritkán – a tervezés egyszerű igen/nem döntései szerteágazó és messze ható
következményekkel járnak. Ezek számbavétele csakis a pontos összefüggések ismeretében, azok
elemzése által lehetséges. Ehhez viszont fel kell ismerni, és le kell írni az egésznek, mint működő
rendszernek a természetét. Része ennek az állapotmutatók és a peremfeltételek helyes megválasztása,
az összefüggések körültekintő felderítése és pontos formalizálása, a célfüggvények rögzítése.

Ez a módszer – további, pl. formai vagy intuitív törekvések nélkül is – automatikusan, értékelemzés
útján szolgáltathat helyes eredményt.

A 4/4 projekt Vasút c. fejezetének Felülépítés Vs. Süllyesztés alfejezetei például a lehetséges
beavatkozásokat azok hatáselemzése révén hasonlítják össze, ezzel a fentiek kiváló példáját nyújtva.

3A „GreenKeys” Európai Uniós kutatási támogatás, Interreg IIIB CADSES (Central Adriatic Danubian South-Eastern European Space)
Program, Urban Green as a Key for Sustainable Cities projekt 8 európai ország 15 város, 20 szervezet együttműködése.
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Csúsz István
„A tervezés egyik központi kérdése a helyi használók igényeinek felmérése volt. Ennek a participatív
folyamatnak a célja az volt, hogy a jövőbeni felhasználók igényei, forrásai és tervei szerepelhessenek
azon faktorok mellett, amikre egyébként csak a városvezetésnek és az építésznek van ráhatása.”

Komlósi Bence
A diplomamunka alatt a korábban említett három témáról (Participatív tervezés, adatépítészet+,
ökológikus gondolkodás és tervezés) folyamatosan írtam, azt bővítettem, amit egy blogon keresztül
folyamatosan elérhetővé is tettem a „résztvevők” számára.

Ökologikus gondolkodás
• természet – ember viszonya

• fenntartható fejlődés / fenntartható építészet

• „értékadás”

• ökológiai lábnyom

Adatépítészet+
„- Milyen legyen a formája? – De az nem szép!” – Adatépítészeti módszerrel történő tervezés során
ez nem hangozhat el. Szép? Kinek? Miért?

A természet, mint az adatépítészet csúcsa. A természetben minden összefügg mindennel (így vagy
úgy), még ha az az ember számára ez nem is olyan egyértelmű! Nyilván ilyen fokú összetett
gondolkozásra, tervezésre egy ember, egy tervező csapat nem képes, de a cél lehet ez! A lehető legtöbb,
leginkább kapcsolódó adat összegyűjtése, feldolgozása.

Mik az adatok?! (mit, miért, hová,...). Ezek csak a legáltalánosabb, legátfogóbb építészeti kérdések.
De lehet vizsgálni gazdasági, szociológiai, politikai, környezetpszichológiai, társadalomtudományi,...
oldalról is! Sőt kell is.

Ez a fajta tervezési módszer nagyon jól illik a demokrácia intézményéhez. Az tervező csapat a
politikusokhoz hasonlóan a többi embert képviseli. Egy középület kapcsán sokkal átfogóbb vizsgálatra
van szükség, mint egy családi ház kapcsán. Több ember fogja használni, több ember fogja látni, több
ember életére fog kihatni, bonyolultabb szerkezeteket, anyagokat fognak használni, több pénzbe fog
kerülni,... Így a feldolgozandó adatok is sokkal szélesebb skálát fognak mutatni.

Szubjektív-objektív
Egy nagyon fontos kérdés, hogy hol vált a szubjektivitás objektivitássá?! Az eddigi tervezési
tapasztalatok azt mutatják, hogy addig kell gyűjteni az adatokat és formálni a tervezett „tárgyat” amíg
az nem válik természetessé! És, hogy ez hol van, az szubjektív?!

Van-e koncepció az adatépítészetben?!

Participatív tervezés – a demokrácia és a participáció
viszonya

Ez a két fogalom nagyon közel áll egymáshoz. A demokráciában fontosak a jogok és a kötelezettségek.
A participatív tervezésben a bevonás és a részvétel lehet hasonló. Egyrészt jogomban áll megmondani,
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hogy mi legyen, mit szeretnék – ezért a tervezésbe vonjanak be, másrészt viszont kötelezettségeim is
vannak, jelen esetben például az, hogy segítek a megvalósításban, fenntartásban.

Az alulról és felülről jövő kezdeményezések
megítélése

Egyik jobb, mint a másik, de a legjobb, ha mind a kettő jelen van és segíti egymást. Illetve itt is előkerül
a kommunikáció.

A köztér, mint közösségi hely
A köztér, középület azok a helyek, ahol az egyének interakcióba léphetnek egymással,
kommunikálhatnak, kialakulhat közösségi élet. Ezek nélkül a terek nélkül nem számíthatunk jó
közösségi életre.

Egy köztér (jelen esetben akár itt a vizsgált Klauzál tér) kapcsán a közösség bevonása még élesebben
kirajzolódik.

Magyarországon ennek a tervezési módszernek egyelőre főleg városépítészeti és tájépítészeti példái
találhatóak meg.

Mit jelent a közösség fogalma - identitás
Ki és mi vagyok én? Hová tartozok? Az identitásnak különböző lépcsőfokai vannak:

• egyén

• közösség

• társadalom
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4. fejezet - Viszonyok feltérképezése –
koncepcióalkotás
B.I.G.

VM (Koppenhága, 2005):

Ez a lakóépület, Koppenhága újonnan kiépülő városnegyedének (Ørestad) egyik első épülete. A VM
elnevezés a felülnézetben „V”, illetve „M” betűt formáló két tömegtől származik. A központtól délre,
a repülőtérhez, illetve a Svédországgal összekötő hídhoz közel helyezkedik el.

A két építész szerint manapság már nem létezik a hagyományos értelemben vett közösségi élet, ezért
nincs értelme közösségi tereket tervezni. Ugyanakkor egy újfajta társadalmi tevékenység született:
egyfajta párhuzamos exhibicionizmus, ahol szimultán módon, különböző médiákon keresztül, jelen
esetben a homlokzat üvegfalán át, az emberek egymásnak megmutatják magukat. A 60-as évek
idealisztikus lakótelepi terveihez képest alapvetően változott meg az egyén szerepe a világban.
Az akkor kigondolt és megtervezett találkozásra, szabadidős elfoglaltságokra alkalmas közösségi
terek elnéptelenedtek, miközben a világ felgyorsult és az egyén egyre inkább magára maradt.
A közösségi és privát terek közötti különbség egyértelművé vált: a közös egyre kevésbé vonzó,
míg a saját privát területünkkel szemben nagyobbak lettek az elvárásaink. Amennyiben pedig, az
emberek közötti hagyományos találkozások megszűnnek, legalább oly formában legyenek együtt,
hogy egy lakóközösségen belül az emberek állandóan lássák egymást, és mindent egymás szeme előtt
csináljanak! Az ideköltözők elfogadják az „új életet”, vagyis azt, hogy bármit is tegyenek, azt közönség
előtt teszik, mindenki vállalja, hogy megmutatja maga és saját lakása jó (vagy rossz) ízlését.

A lakások megtervezésének fő koncepciója: az emberek sem egyformák. Miért kellene a lakásaiknak
egyformának lenniük? Ennek megfelelően szabadon alakítható lakásbelsők születtek, rengeteg (66db)
eltérő alaprajzzal.

CH2
A konkrét építészeti tervezést egy részletes kutatás előzte meg. Az alkotó csapat különböző
tudományágakat képviselő tagjai nyolc hónapos előkészítő munkával hozták létre a tervezés alapját
jelentő programtervet. Első lépéseként a tervező team Melbourne éghajlati és időjárási viszonyainak
feltérképezésére fókuszált. Megállapították, hogy mintául az ökoszisztéma környezethez és az időjárás
változásához való alkalmazkodóképessége szolgálhat. A kutatás eredményeképpen rájöttek, hogy a
napszakok és évszakok szerint állandóan változó klimatikus viszonyokból előnyt is lehet kovácsolni.

Alföldi György
4 ház program

A közösségi bevonással történő felújítási program egyik fontos megmérettetése volt a 4 ház program.
A résztvevő önkormányzati tulajdonú bérházak (Erdélyi u. 4., Dankó u. 7., Karácsony Sándor u.
22., Szigetvári u. 4.) önkéntesen jelentkeztek a programra. A jelentkezés feltétele volt, hogy lakóik,
természetesen a saját lehetőségeikhez mérten, részt vegyenek a felújításban. Ilyen közösen végzett
munka volt az épületek pincéiben felgyűlt sitt és szemét kihordása és konténerekbe rakása. A program
finanszírozása pályázati úton nyert pénzből történt (ideértve az önkormányzat önrészét is). Civil
szervezetek is segítették a felújítást, pl. a Habitat for Humanity (amelynek a világ minden tájáról
érkezett önkéntesei segítettek pl. a Dankó u. 7. tetőterének hőszigetelésében). Fontos szempont volt
a felújítás során a lakóközösség összekovácsolása, valamint (pl. a Mátyás tér esetében) a közösség
igényeinek szem előtt tartása. Ez leginkább az udvarok kialakításában jelenik meg, amit a lakókkal
közösen készült tervek alapján valósítottak meg.
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Janesch Péter
A 4/4 projekt mind a négy fejezete a fennálló viszonyok elemzésével kezdődik. Ehhez természetesen
komoly adatfelvétel, megfelelő szempontrendszer fölállítása és korrekt statisztikai módszer szükséges.

A projektben erre a leggazdagabb példát a Teréz-negyed c. fejezet nyújtja.

Csúsz István
Ennek a folyamatnak fontos módszere volt a helyiekkel való interakció. Első lépésben ez kötetlen
beszélgetéseket jelentett vizuális dokumentációval egybekötve. Ez alapján lehetett a területről mentális
térképet felállítani. Második lépésben egy kérdőív alapján irányított interjúk készültek a jelenleg
üzemelő műhelyek tulajdonosaival. Ennek köszönhetően meg lehetett állapítani a mostani viszonyokat
és a jövőben terveket vagy az ahhoz szükséges lépéseket. Ezek javarészt építészeti igényekkel voltak
kapcsolatosak.

Komlósi Bence
Minél szélesebb körű adatgyűjtés, hogy ezáltal minél átfogóbb képet tudjunk alkotni a valós
problémákról, igényekről. (adatok, cikkek, interjúk, kérdőívek,...)

• városvezetők

• befektetők

• városlakók, használók

• szakemberek

Közösség bevonása
Közösségrehabilitáció - kommunikáció-fejlesztés

Milyen városi „tér” lehet alkalmas ilyen feladat ellátására? Városi térformák: utca kontra tér.

Építészeti, környezetpszichológiai, kommunikációs elveket is figyelembe véve a városi tér tudna
ideális helyet biztosítani. Melyik tér?

Szinte mindegyik tér képes lehet többé-kevésbé a közösség-rehabilitációra, kommunikációra, viszont
most próbáltam az egyik legideálisabbat megtalálni, mivel talán itt lehet a legjobban megvalósítani a
kitűzött célokat. Ennek a „valós” projektnek az is lehetne a célja, hogy irányt mutasson a város többi
részének, és bizonyos alapvetéseket megfogalmazva ezek adaptálhatóak lehetnének a többi helyre. A
Klauzál tér, mint helyszín.

Információ - kérdés 1.
Elkezdtem az információgyűjtést a Klauzál téren. Minden megkérdezett kapott megint egy flyer-t,
amin megtalálhatja a honlapcímet. Itt tovább informálódhat, s hozzá is szólhat.

Meglévő kezdeményezések
Megpróbálom összegyűjteni a helyi civil kezdeményezéseket, egyesületeket, klubokat, azokat a már
meglévő hasonló kezdeményezéseket, amelyekből lehet tanulni, amelyeket adaptálni lehetne.

Információ - kérdés 2. - Klauzál tér
Személyes interjúk.
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Információ - kérdés 3. - Játszótér
A téren az egyik jelentős „közösséget” a gyerekek alkotják szüleikkel! Róluk mindenki tud, folyamatos
interakcióban vannak a többi térhasználóval. Legyen az akár a játszótéren, akár a focipályánál, akár a
padoknál vagy akár a piacon vásárlás közben. A kérdés az, hogy ők mennyire elégedettek, illetve az
is egy jó kérdés majd, hogy velük mennyire elégedettek a többiek. Itt a játszótéren tényleg mindenki
kapcsolatba kerül a másikkal nemtől, kortól, nemzetiségtől, hitvallástól, identitástól függetlenül. Ez
egy nagyon jó fóruma a „közösségépítésnek”.

Személyes interjúk.

A folyamat során valódi koncepcióalkotás nem történt. Az olvasatomban a koncepcióalkotás egy olyan
folyamat, amely végén létrejön a koncepció (fő, irányadó gondolat), s ez határozza meg a tervet,
a tervezést. Ez sokszor tud mankóul szolgálni a tervezés során, viszont sokszor le is egyszerűsíti a
problémákat.
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5. fejezet - Pozicionálás-projektesítés
B.I.G.
VM (Koppenhága, 2005)

A városvezetés tervei szerint ez a terület az elkövetkező harminc évben meghatározó helyszíne lesz
az új építkezéseknek. Julien de Smedt és Bjarke Ingels nemzetközi pályázaton nyerte el a tervezés
lehetőségét.

8 (Koppenhága, 2009)
Ørestad déli külvárosának hatalmas telkén épült 8-as háznál 500 lakás, 400 munkahely és egy kis
torony kialakítása volt a feladat. A projekt céliránya az volt, hogy egy teljes várost hozzanak létre egy
épületben, az egyszerűség, változatosság és a különbözőség jegyében. („create a city in the building”,
„simplicity and variety, difference and coherence”).

CH2
A projekt elejétől kezdve az eredményeket állandóan dokumentálták, azokat ismertetették,
népszerűsítették. A privát és a közféra kölcsönös együttműködésével kiemelkedő eredményt tudtak
elérni. A kommunikáció hatalmas szerepet kapott, az építkezési helyszínen társművészekkel készített
kerítéstől a CH2 honlapján közzétett tanulmányokig minden szinten. A folyamat közben és az átadás
után számos monitoring és riport készült. A projektet nagy érdeklődés, publikációsorozat követte. A
teljes projekt bekerülési költségéből kb. 22%-ot tettek ki a fenntartható építészeti elemek és 5%-ot
a projekt népszerűsítése, illetve az elért eredmények demonstrálására fordított költségek. A projekt
számos befektető érdeklődését felkeltette. Az előzetes becslések szerint a beruházás 10 év alatt fog
megtérülni.

Alföldi György
Dankó 16.

A Dankó u. 16. felújítására a MNP II. (Magdolna Negyed Program II.) keretében került sor. A rossz
műszaki körülmények mellett az önkormányzati tulajdonú bérház legnagyobb problémáját a mérete
jelentette. Ez az elképesztően hosszú, de keskeny telken álló épület sok, többnyire szoba-konyhás,
WC nélküli lakást foglalt magában, amelyekben nem ritkán 2-3 család is élt. A Magdolna negyed
rehabilitációs programjában ez volt az első olyan beavatkozás, ahol a felújítás a lakók kiköltöztetésével
több ütemben zajlott, de ebben az esetben is laktak az épületben a felújítás alatt. A kezelhetetlenül
nagy épület hátsó szárnyát elbontották. (A felújítás során 55 lakás helyett 40-et alakítottak ki.) Minden
lakásba épült fürdőszoba; a közös WC-k szobává alakításával és lakásösszevonásokkal lehetővé vált
a kisterű lakások bővítése.

Janesch Péter
A 4/4 projektben a legnagyobb ugrást, a projekt fő értékét éppen az a gondolati lépcső jelenti,
amellyel a tervezők kijelölték a tervezési területet és a tervezés tartalmát. Arról van szó, hogy az
eredetileg tervbe vett hivatali negyedet a projekt képes volt – annak jelentőségét nem csökkentve
- más tényezők (feltételekkel és következményekkel, párhuzamos igényekkel és lehetőségekkel)
mellé rendelt helyzetbe hozni. A projekt a közvetlen feladat (a hivatali negyed) megoldásával együtt
meghatároz egy, azt harmonikusan befogadó városrészt, amelynek neuralgikus pontjaira is megoldást
nyújt.
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Ilyen gondolati ugrás erős intuíciót és szuverén tervezői akaratot igényel. A rendszerben gondolkodás
elősegíti, talán meg is követeli a hasonló léptékváltást minden olyan esetben, amikor a (mások által)
kitűzött cél nem terjed ki automatikusan a rendszer várható reakcióinak kezelésére.

Csúsz István
Az elvégzett kutatás adott választ arra, hogy milyen minőségű átalakulás képzelhető el a területen.
Alapvetően olyan változás generálása volt a cél, amit többnyire külső segítség nélkül lehet létrehozni.
Ez annak a döntéshozási jognak a megőrzése miatt volt fontos, amit egy külső befektető értelemszerűen
magáénak szeretne tudni. Ha szeretnénk, hogy a helyiek közösségben tudjanak gondolkozni, ezt fontos
megtartani.

A megszerzett ismeretek birtokában lehetett konzultációt kezdeményezni a városvezetéssel arról, hogy
miként lehet a réseket kitölteni a projektben. Azokat a hiányokat, amelyeket „fejlesztő” gazdaságilag
nem bír el külső segítség nélkül.

A projekt következő lépése egy lakossági fórum lehet, ahol az eltérő igények ütköztetése mellett a
jövőbeni együttműködési rendszer kialakításáról kell szólnia.

Komlósi Bence
Az összegyűjtött adatok segítségével „leírni” egy folyamatot, amely utána ismét visszakerül a
résztvevőkkel folytatott párbeszédbe. Felmerül a kérdés, hogy kellenek-e egyáltalán szakemberek,
vagy elég-e, ha a résztvevők folyamatosan együtt dolgoznak. A tendencia azt mutatja, hogy a
szakemberekre természetesen szükség van, viszont a participáció kikerülhetetlen.

Klauzál tér – térrehabilitáció
Az első vizsgálatok, helyszíni bejárások, interjúk után világossá vált, hogy a közösségrehabilitációhoz
– itt a Klauzál téren – szükség van egy térrehabilitációra is. Egy jól működő köztér elengedhetetlen
a jó közösségi élethez.
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6. fejezet - Építészeti eszközök
B.I.G.
VM (Koppenhága, 2005)

A tervezés során a tervezők fő célja volt az előírások határainak maximális kihasználása,
szabálysértések nélkül. A szabályozás eredetileg – a beépíthető négyzet alakú terület széleit követő
– hagyományos tömegeket írt elő, középen udvarral. A tömböket átlósan megtörték oly módon,
hogy diagonális irányokban mindkettőnek biztosítsák a környező tájjal való vizuális kapcsolatot. A
„V” épületet lábakra állították, így a tőle délre fekvő park mintegy bekúszik alatta, összeolvadva
saját udvarukkal. Szerintük az így nyert beépítés nyújtja a lakásoknak az előírt keretek közötti
legoptimálisabb benapozást és kilátást. A megszokott unalmas, keretes tömbbeépítés helyett a kilátásra
és a természetes megvilágításra helyezték a hangsúlyt. Ennek eredményeképpen alakul ki a forma.

Közvetlenül a VM mellett álló MTN épület lakófunkciója mellett parkolóház is egyben. A fitneszrész,
sportterem és az üzletek a gazdaságos helykihasználás érdekében kerültek bele a projektbe. Mivel
lehetőségük volt a szabad formaalakításra, így a „Mert kell nekünk is egy hegy!” jelmondattal készült
az épület. B. I. így ír róla: „A Hegy az első megépült példánk arra, amit mi szeretünk úgy hívni, hogy
„építészeti alkímia”; az a gondolat, hogy ha normál összetevőket meglepő módon vegyítünk, többlet
értéket tudunk kreálni/ mégha az nem is arany).”

Ez a multifunkcionalitás jellemzően megjelenik a későbbi tervekben is, pl. a 8-as házban.

8 (Koppenhága, 2009)
Különálló, eltérő alaprajzú házak vagy egymásmellé helyezett azonos lakások helyett, különböző
funkciókat helyeztek egymásra, mintha egy nagy emeletes torta volna az épület.

Tetőkert, tetőtéri apartmanok kerültek a legfelső szintre, lejjebb, a 3.-4. szinten városi apartmanok,
kertes lakások sok napfénnyel, elszigetelve az utcától, legalulra pedig üzletek, irodák amelyek nem
szeretik a sok napot, de közvetlen utcai kapcsolattal bírnak, s ezáltal bekapcsolódnak az utcai életbe.

Az igényekből adódóan formálódik tovább az épület. A napfényes sarkon az üzletek, irodák helyére
a kertek nyomódnak be, beengedve a napfényt az udvarra és vizuális kapcsolatot biztosítva bentről az
utca felé; máshol többszintessé válnak az irodák. Az épület, a két oldalán lévő tér összekapcsolására
8-as alakban összenyomódik, átjárás biztosítva a két oldal között. Ezen a ponton koncentrálódnak a
közfunkciók.

CH2
A tervezést megelőző kutatásnak számos építészeti következménye lett. Ezek a fenntarthatóság
eszközeivel a felhasználók konkrét fizikai igényeit elégítik ki, a hagyományos energiatudatos tervezési
módszerek mellett a legmodernebb informatikai, illetve gépészeti technológiákat felvonultatva.

A természetes fény maximalizálása magától értetődő, ennek eszköze az ablakok helyes pozicionálása,
méreteinek, árnyékolói rendszerének megfelelő megválasztása volt. Ugyancsak ezt a cél szolgálja
az álmennyezet kikísérletezett íves formája és reflektáló felülete. A homlokzat jellegzetes
elemeit, a párologtató csöveket (shower towers) a mesterséges fűtés és hűtés minimalizálására
hozták létre. Az energiafelhasználás csökkentését szolgálják a belső térben megfelelő hőtároló
kapacitással bíró betonpanelekből megépített födémek is. A belső környezeti minőség biztosítását
kiemelt szempontként kezelték, melynek számtalan eszköze volt: állandó friss levegő bevezetése,
bevizsgált minőségű építőanyagok beépítése, vagy olyan belső szabályrendszer felállítása,
miszerint dolgozónként legalább egy növényt telepítettek az épületbe. Az energiatermelésnek is
megfigyelhetőek a jellegzetes építészeti és gépészeti következményei, a tetőn elhelyezett napelemek,
-kollektorok és szélturbinák. Az újrahasznosítható anyagok alkalmazásának egyik legjobb példája a
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nyugati homlokzat árnyékolói, melyek kezeletlen újrahasznált fából készültek, eleve azt feltételezve,
hogy azokat folyamatosan cserélik.

Az előzetes kutatásoknak azonban más aspektusa is volt. A használók fizikai szükségletein,
kényelmein túl pszichikai igényeket is tártak fel és tettek ezek kielégítésére javaslatokat. A
munkakörnyezet pszichológiájának vizsgálata kiemelten fontos volt, hiszen az egyben a dolgozók
stresszoldásának egyik legfontosabb eszköze. Ennek építészeti következményei a már említett
növényzettel telepített erkélyek, melyek a természetet hozzák be a belső terekbe. Ugyancsak ezt a
célt szolgálják a belső terek városi látvány felé történő megnyitásai, amelyek a dolgozók relaxációját
erősíthetik. A szociális kölcsönhatások támogatása lényeges felismerés volt, ennek építészeti eszközei
a kialakított pihenő erkélyek, vagy az eltérő emeleti szintek egybenyitása, melyek mind a kollégákkal
való spontán találkozásokra adnak alkalmat. Meghatározó volt az koncepció is, miszerint a projektbe
már a kezdetektől művészeket hívtak be. Az alkalmazott társművészetek, táj- és kertépítészek, a
kihelyezett festmények, vagy akár az építkezés alatt a munkaterületet lehatároló kerítés hálójának
művészeti megtervezése mind a projekt sikerességének, egyben az új épület identitásteremtésének
záloga volt.

Alföldi György
A korábban bemutatott példa-felújításoknál nagyon sok korlátozó tényezővel kellett számolni.

A felújítások peremfeltételei voltak:

• az épületeket nem lehetett lebontani, tehát a projekt rehabilitáció volt;

• mivel a lakókat nem volt hová kiköltöztetni, az épületeket lakottan kellett felújítani;

• a lakásfelújításoknak elsősorban ugyan a lakók igényeihez (és az anyagi-műszaki lehetőségekhez)
kellett igazodniuk, de valamennyi résztvevőt érdekeltté kellett tenni, érdekellentéteiket fel kellett
oldani; ezt a közösségi részvétel megszervezése és lebonyolítása tette lehetővé;

• a felújításokat a lakók részvételével, velük együttműködve kellett megoldani; a projekt lakossági
részvétellel működött.

A projekt egyik legfontosabb eredménye, hogy a szereplők között projektszerű együttműködés alakult
ki. A tervezésben és a kivitelezésben nagyon sok ember mutatta meg, hogy képes, és akar is dolgozni
a környezetéért.

Emeljünk ki két fontos mozzanatot a munkák közül! Az egyik az ún. ülődombok készítése volt. 2006-
ban két téli hétvégén az Erdélyi utcai iskola tornatermében mintegy 50 fiatal (iskolások, egyetemisták,
civilek) vettek részt az újrahasznosított alapanyagokból előállított ülődombok készítésében (formázás,
öntés, festés). A kész ülődombokat később a Mátyás térre helyezték ki. Ez lett az egész projekt egyik
legszebb programja. Szintén emlékezetes program volt a növényültetés. 2007-ben két őszi hétvégén
Dömötör Tamás vezetésével helybeliek (iskolások, egyetemisták, akadémiai kutatók, politikusok,
civil szervezetek aktivistái és az ügynökség munkatársai) a közbeszerzésen kiválasztott kivitelező
közreműködésével több ezer tő növényt ültettek ki. Ez a nagy megmozdulás minden résztvevővel
megéreztette az együttdolgozásban rejlő hatalmas erőt.

Janesch Péter
A 4/4 projektnek nem az alkalmazott építészeti eszközök kizárólagossága áll a fókuszában (ellentétben
számos kortárs sztárépítészeti produkcióval). Az alkalmazott építészeti eszközök formailag a minél
semlegesebb megjelenésre törekednek, alaki jellemzőik helyett a működésükre esik a hangsúly. Nem
állíthatjuk azonban, hogy ez az önkorlátozó formakerülés a tervezők általános építészeti ideálja volna;
önmérséklet, józan belátás eredménye is lehet.

A tervezők nyilván nem kívánták felülírni a nagyvárosi szövet már meglévő heterogén formavilágát
(amit jól mutatnak a Teréz-negyed felmérési mellékletei, akárcsak a középpontba állított pályaudvari
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csarnoképület), de kiinduló elvi álláspontjukhoz is hívek maradtak, amikor az új épületeken a forma
helyett a működést helyezték előtérbe. Így vált a roppant tömegű új épületegyüttes egyetlen díszítő-
élénkítő elemévé a zöld homlokzat, amely további megformálás nélkül, öntermészeténél fogva ad az
egyöntetűségen belül végtelen variációs lehetőséget.

Csúsz István
A cél egy olyan koncepció kialakítása volt, ami támogatja a terület belső generatív átalakulását.
Ennek alapfeltétele egy olyan szabályozási terv, ami nagy szabadságot ad a gyors és költséghatékony
átalakulásra, ugyanakkor a terület szerkezetét megőrzi és alkalmas a helyi karakter kialakítására.
Ebből következően egy olyan szerkezeti rendszer került kifejlesztésre, ami kölcsönhatásban áll az új
szabályozási tervvel és azokkal az igényekkel, amik a műhely tulajdonosok által lettek meghatározva.
Mivel az összes garázs azonos struktúrával rendelkezik, így adott volt egy rendszer optimalizálása, ami
lefedi az összes lehetséges garázs metamorfózist. Cél volt továbbá az is, hogy a bővítés – ami többnyire
vertikális – helyben elkészíthető és szerelhető legyen, így ezzel is tágítva a műhelyek funkcióinak
sokszínűségét. Ez a könnyűszerkezetes rendszer jelenleg is rendelkezésre álló elemek vagy műszaki
megoldások összeszerkesztéséből keletkezik, ami egyetlen tartószerkezeti modell használata mellett
többféle külső megjelenést enged meg.

Komlósi Bence
Hosszú távú cél egy olyan (folyamatosan bővíthető) építészeti eszköztár létrehozása, amely az
építészek segítségére lehet a tervezés során.

Eszközök:

• viszonyok feltérképezése (adatgyűjtés)

• közösségek, részvevők bevonása (módja, helye)

• közösségi munka menete (a tervezési folyamat mérföldkövei)
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7. fejezet - Féléves feladatok
A TT2 tantárgy oktatása során a fentebb megfogalmazott módszerek megismertetésére és
alkalmazásának elsajátítására sarkalltuk a hallgatókat. A kurzusokon a következő feladatok/
módszerek/megoldások szerepeltek:

TT2|2009|Élet a nagyvárosi tetőszinten
A feladat

A tetőszintek világa egy Budapest-méretű városban sajátos jellemzőkkel bír, átmeneti háló az épített
város tömörsége és a „levegőég” üressége között. Mint a ruházatunk...

Milyen ez a zóna? Hová tartozik? Kié most, kié lehetne? Vajon csak lakással rendezhető-e be?
Maradjanak-e a tetők, csak éppen kulturáltan karbantartva, vagy mást kell a helyükre tervezni? Hogyan
álljunk a feladathoz? Mi a helyes módszer? Mi legyen előbb: az ötlet vagy a befektető?

Célunk Budapest kiválasztott tetőzónáinak ilyen vizsgálata, nem elsősorban az ott lévő épület,
hanem az előtte-mellette-alatta-fölötte lévő tér határainak, méretének, felületeinek, hiányzó elemeinek
újragondolása. Tekintettel a kolleginák és kollégák fiatal korára, és az ebben a korban méltán elvárható
bátorságra, elsősorban kreativitást várunk tőlük – akár a pillanatnyi elvárható realitás rovására is. A
foglalkozásokon az adott helyszín megismerésén túl izgalmas, a térérzékelés, a térmanipulálás friss
fotográfiai módszereiből is olyan ízelítőt kapunk, amelyek szoros összefüggésben vannak az adott
környezetvizsgálati-építészeti kérdések ábrázolásával.

A konkrét helyszín egy élő beruházás nyomán alakult ki: az V. kerületi Vadász utca és Báthory
utca egyik saroképületének tetőtérbeépítése zajlott, Hild György tervei nyomán. A Kísérleti Épület-
Revitalizációk c. tárgy elméleti alapjai és vizsgálódási köre ekkor kezdett kialakulni. Ekkor éreztük
először, hogy tele van az épített környezet olyan aktuális, konkrét helyzetekkel, amelyek általános
értelemben vett megközelítésekért, megoldásokért kiáltanak. Kívánatos lehet a helyi, „genius loci"
alapú tervezés széleskörű, többszintű kiterjesztése.

A kiválasztott épület alapterülete meglehetősen nagy, párkánymagassága megegyezik a Kiskörút felé
épült szomszédos épületekével. A három szomszédos épület fél háztömböt alkot. Azt feltételeztük
(ahogyan ez a valósan átépült tetőnél meg is épült), hogy a zárópárkány vonaláig terjedő, meglévő
eklektikus épület egy új, szabadon kezelhető, sajátos zóna alapja. Ezt a zónát a város és a
levegőég között koncepciózusan újra kell gondolni, és formai, szerkezeti kötöttségektől mentesen kell
megtervezni.

Előadóink
Az előadók az oktatók számára mérvadó építész és nem-építész megközelítés küldöttei a
tanulócsoportban.

Losonci György (LoftHome [http://www.loft.hu/]) ingatlanfejlesztő, a projekthez ürügyet kínáló
tetőtérbeépítés beruházója: a tetőszintek szabadsága, mint ingatlanpiaci érték...

Komlósi Bence építész: A participáció technológiája és technikái. Saját diplomamunkája. Hazai és
külföldi példák. Skype-előadás Zürichből.

A csapatok
A csapatok a félév eleji vizsgálódási témakörök szerint alakultak ki - önszerveződéssel. A kutatási
témakörök a következők voltak:

• BIG építésziroda + helyszíni piackutatás

• CH2 Melbourne-i Városháza-Projekt + helyszíni piackutatás

http://www.loft.hu/
http://www.loft.hu/
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• a szűkebb városi környezet ismertetése + helyszíni piackutatás

Az ötletek
• Futuroof/szupertető (ld. részletesen is)

• Cell-Hostel

• Kultúr-piazza a tetőn

Futuroof
A szupertetős csapat a félév elején még csak azt tudta, hogy a jelenlegi és elbontandó magastető
geometriája érdekli. Korábban ez a csoport adott elő a CH2-épületről, és közülük többen kijárták az
aktuális parametrikus tervezési tanfolyamot (a Zaha Hadid iroda vendégkurzusát a BME-n).

1. Első lépésben eljutottak oda, hogy a tetőt mint konkrét alapgeometriát használják, esetleg meg is
mozgatják valami módon.

2. A második lépésben elkezdték tanulmányozni azt, hogy felületszerű elemek milyen
tulajdonságokkal ruházhatóak fel (átlátszóság, keménység/puhaság, színváltás, felületi
megmunkálás stb.

3. Ezután megvizsgálták, hogy milyen épületfizikai nyereség származhat a tetőből, abból kifolyólag,
hogy az épületek fölött, az időjárásnak szabadon kitéve helyezkedik el. (Szél, napenergia- és esővíz-
gyűjtés stb.)

4. Bevezették a "szupertető" fogalmát. A tetőt olyan, egységnyi elemekre bontották, amelyeknek
kidolgozták a mozgathatóságát és a szerkezeti-működési tudásválasztékát.

5. Végül kialakult a terv előadása, kommunikációja. Projektjük mobil jellegéhez illően filmet
készítettek, amely elsősorban hangulati elemekből építkezett.

TT2|2010|Chemolimpex irodaház
A feladat

A téma ezúttal is tálcán kínálkozott: a hirtelen nyilvánosságra került, "Zeppelin" néven elhíresült
belvárosi előterv mind építész, mind nemépítész körökben forró téma volt. Ennek a megcélzott bontási
hatósugarába esett a (volt) Chemolimpex székház, amelyet ennek nyomán választottunk féléves
témánkul.

Adott egy 60-as években tervezett és épült (építész: Gulyás Zoltán), akkor európai színvonalú
irodaház a Chemolimpex számára. A rendszerváltás után az OTP tulajdonába került és Lázár Antal
tervei alapján alakult át korszerű bankfiókká és irodaházzá. Az irodapiac változása nyomán ez a
valaha elegáns belvárosi iroda- és banképület mára kiürült, funkcióját veszítette. A hazai modern
építészettörténet emblematikus épülete, amelyre azonban nincsen piaci kereslet. (A témaválasztásban
ismét közrejátszottak személyes okok: a tárgy egyik oktatója, Tardos Tibor nyilvánosan fellépett az
épület megóvása érdekében, Hild György tárgyfelelős pedig az épület áttervezésének idején Lázár
Antal irodájában dolgozott, és aktív részese volt az irodaház átalakításának.)

A feladat ismét nyitott volt: figyelemfelkeltő, kontextusteremtő, szellemes és jól reklámozható
ötleteket kerestünk az épület revitalizálásához.

Előadóink
Az előadók az oktatók szerint mérvadó építész és nem-építész megközelítés küldöttei a
tanulócsoportban.
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Dobai János építész: Gulyás Zoltán építész és a Chemolimpex jelentősége a modern magyar
építészetben. Az épület ismertetése, városi helyiértéke.

Hallgatói csoport: Az épület szerkezetének és elrendezésének ismertetése.

Tardos Tibor: A KUB (Kunsthaus Bregenz 1989-97, Peter Zumthor) bemutatása. Egy kivételes
középület alaki elemzése.

Janesch Péter DLA építész: Viszlát Ego, Helló Rendszer! Három saját mintaprojekt az építész nem-
hagyományos, kezdeményező-katalizáló szerepére. Mondanivalója: a környezet előrébb való, és
többre képes, mint a tervező.

A csapatok
A csapatok a félév eleji vizsgálódási témakörök szerint alakultak ki - önszerveződéssel. A kutatási
témakörök a következők voltak:

• BIG építésziroda + helyszíni piackutatás

• CH2 Melbourne-i Városháza-Projekt + helyszíni piackutatás

• szűkebb városi környezet + helyszíni piackutatás

• Budapest ezen területének történeti áttekintése + helyszíni piackutatás

Az ötletek
• M.Á.K. – Művészetek Általános Központja

• KEFI|PARK – Belvárosi Kalandpark (ld. részletesen is)

• mobi – attrakcióház

• Hostel 2017

• MTA – nyílt kutatóház

Belvárosi Kalandpark
A kalandparkos csapat úgy indult, hogy a belvárosi zöldfelületek növelése a cél a területen. (A
zöldfelület értelmezése kezdettől kérdéses volt...)

1. Első lépésben a zöldfelülethez közvetlenül kapcsolt „park”-fogalmat sikerült kitágítani, és
értelmezni a tér három irányában.

2. Következő lépésben az utcai megkérdezéses közvéleménykutatás után, egy gondolati ugrással
kialakult a kalandpark ötlete. Ezt meg kellett vizsgálni, hogy életképes-e, körülbástyázható-e a
valóság tényezőivel.

3. A növényzet egy típusának – a fáknak – megfelelő vastagságú termőtalaj kell. A csapat a födémek
számának csökkentését alkalmazta az össz-teher változatlanságának elérésére: a függőleges
sávokban nem változhat a talajra jutó teher. Ez a szakasz volt az, ahol modellezni és oktatni tudtuk
a valóság és az ötlet kapcsolatát (a társszakmák tudásának „modellezése” bizonyos keretek között
lehetséges).

4. A terv végső eleme az egyes részek közötti összekötés volt. Ekkor vált biztossá, hogy a
„kalandpark” jó ötlet, hiszen a helyszínek közötti közlekedés is része lehet a kihívásnak.

5. Végül kialakult a terv előadása, kommunikációja. Elkészült egy film, amely részben a projekt
bemutatása, részben a közösségi funkció hangulatos propagandája.
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TT2|2011|3000bicycles
A feladat

Ismét aktuális és ezúttal az oktatói kört is érintő helyzetet találtunk. Idézet a kiírásból:

„...A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatói létszáma mintegy 24000 fő! Vajon
közülük, közületek ki jár kerékpárral? Hányan jönnétek kerékpárral, ha a Műegyetem professzionális
megoldást kínálna a sokszor többszázezer forint értékű „drótszamarak” biztonságos elhelyezésére?
Másfél ezren? Háromezren? Hatezren? Mi a teendő ennyi biciklivel? Milyen kapcsolódó térkoncepció
tehetné vonzóvá a kerékpártárolókat? Hogyan álljunk a feladathoz? Mi a helyes módszer? Mi legyen
előbb: az ötlet vagy a befektető? Célunk a Műegyetem ilyen szempontból kiinduló vizsgálata, nem
elsősorban az ott lévő épületek, hanem az előttük-mellettük-alattuk-fölöttük lévő tér határainak,
méretének, felületeinek, hiányzó elemeinek újragondolása..."

Előadóink
Az előadók az oktatók szerint mérvadó építész és nem-építész megközelítés küldöttei a
tanulócsoportban.

Hallgatói csoportok: kerékpáros élet és lehetőségek a Műegyetemi campuson.

László János civil kerékpárosközlekedés-mentor és guru, a Magyar Kerékpárosklub [http://
kerekparosklub.hu/] elnöke: A városi kerékpáros közlekedés magasrendű közösségi mozgásforma.
Ennek itthoni fejlődése, más nagyvárosi példákkal szembesítve.

YASEC [http://www.yasec.hu/] kerékpárfejlesztő és –gyártó cég, képviselője: Madarász Gábor: A
kerékpár mint üzleti vállalkozás...

A csapatok
A csapatok a félév eleji vizsgálódási témakörök szerint alakultak ki - önszerveződéssel. A kutatási
témakörök a következők voltak:

• BIG építésziroda + helyszíni piackutatás

• CH2 Melbourne-i Városháza-Projekt + helyszíni piackutatás

• szűkebb egyetemi környezet + helyszíni piackutatás

• kerékpározás, kerékpár + helyszíni piackutatás

Az ötletek
• A városi kerékpárkölcsönzés kiterjesztése a campusra. Egyedi kerékpártároló torony terve (ld.

részletesen is).

• Közösségi tér + vizuális jel és környezetrendezés. Gerincútvonal, kerékpártároló, meeting-pointok
és kiállítóterek sora végig a campuson.

• Kerékpárparkoló az autóparkoló helyett. Helytakarékos építőelemes kerékpártároló utcabútor.

• Kerékpártároló térbeli feliratok, mint az egyetemi épületek névjegyei.

Torony
Ebben a projektben négy törekvés öltött testet:

http://kerekparosklub.hu/
http://kerekparosklub.hu/
http://kerekparosklub.hu/
http://www.yasec.hu/
http://www.yasec.hu/
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• A helytakarékos, függőleges tárolás.

• A teljes önműködés (ideértve a használók azonosítását is).

• A választott megoldás kiterjesztése a városi bérkerékpár-kölcsönzésre (hasznosítás sokszorozás
révén).

• Az építmény felhasználása szimbolikus jelként.

1. Létező példák alapján választottak függőleges, helytakarékos elrendezést és kártyás azonosításon
alapuló gépesített, önműködő rendszert.

2. A konkrét gépészeti megoldásokat saját maguk dolgozták ki. A megoldásból következett a hengeres
torony végső mérete és formája.

3. A tornyokat grafikával és fényeffektusokkal látták el. A helyüket statisztikai és szépészeti
meggondolások alapján döntötték el.

4. A projekt fejlődésének a fázisait megörökítették, a végső bemutatásra grafikai tablót és animációs
filmet készítettek.

TT2|2012|NET (Nagyvárad téri Elméleti Tömb)
A feladat

Áll egy leromlott állapotú toronyépület a Nagyvárad téren (a legmagasabb magyar középület).
Használjuk ki a Semmelweis Egyetem Elméleti tömbjének elkerülhetetlen felújítását új tervezési
program alkotására!

Előadóink
Az előadók az oktatók szerint mérvadó építész és nem-építész megközelítés küldöttei a
tanulócsoportban.

Hallgatói csoportok: A Nagyvárad tér és az épület története, városi helyiértéke. Saját helyi szociológiai
és véleménykutatásuk eredményei.

Alföldy György DLA építész: A Magdolna negyed története; egy városrész részleges megújítása az ott
lakók részvételével. Participációs technikák a tervezési programban, az ütemezésben, a kivitelezésben,
a fenntartásban.

Janesch Péter DLA építész: Az individualizmus hanyatlása az építészetben. Demokratikus
döntéshozatal jól informáltság nélkül: biztos kudarc. A klasszikus építész attitűd ellentmondásba került
a digitális korszakkal, a globális munkamegosztással, az információszabadsággal, a távközléssel.

A csapatok
A csapatok a félév eleji vizsgálódási témakörök szerint alakultak ki – önszerveződéssel. A kutatási
témakörök a következők voltak:

• BIG építésziroda + helyszíni piackutatás

• CH2 Melbourne-i Városháza-Projekt + helyszíni piackutatás

• az épület története és vizsgálata + helyszíni piackutatás

• a környezet története és vizsgálata + helyszíni piackutatás
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Az ötletek
• Városi kiképzőközpont

• Búvárközpont. A világ legnagyobb szabadonálló függőleges üvegmedencéje.

• „Enciklopédia”. Általános történeti emléktár. Interaktív múzeumi koncepció. (ld. részletesen is)

• Zöld torony. A torony és környéke élhetőbbé tétele növénytelepítéssel. A környező parkok
összeköttetése zöldfolyosóval.

Enciklopédia
XXI. századi múzeum, emléktár. A kultúrtörténet egészét felölelő informatikai kincstár.

Az Enciklopédia egy interaktív, flexibilis történelemtárat helyez a kívülről is megújuló toronyépületbe.
A terv a lepény- és toronyépületen kívül az épületet környező – jelenleg elhanyagolt – közterületet is
rendezi, mobil kiállító boxok rendszerével ide is kiterjeszti a fő funkciót. A tér átjárhatóságát, az épület
megközelítését, az időjáráshoz alkalmazkodást segíti a lepényépület földszintjének teljes megnyitása,
egyben a jelenleg térszinti gépkocsiparkolónak a pinceszintre helyezése.

A történelemtárat a látogatók igényei vezérlik. A gazdag audiovizuális – és az inkább csak
illusztrációként szolgáló tárgyi – kiállítási anyag időben alulról fölfelé, mélységében pedig az
átfogótól a részletesig van összeszervezve. A látogatók maguk választják meg, hogy a liftekből mely
korszakba kívánnak kilépni, majd a különös érdeklődésük szerint – az interaktív eszközök révén
– maguk terjesztik ki egy bizonyos esemény vagy évkör bemutatóját (ahol akár több szint fizikai
összekacsolódása is megtörténhet a mozgó rámpák rendszere révén). Így a történelemtár térbeli
elrendezése és belső arányai állandó változásaikkal a látogatók érdeklődését fogják tükrözni.

A felújított homlokzat LCD-paneljei ugyanebből a folyton alakuló tartalomból mutatnak be
nagyméretű szemelvényeket a városi közönség számára; a torony a statikus állandóság helyett tehát
villódzóan változatos képet fog mutatni.

A tervnek erőssége mind a térbeli rendezés, mind a kitűzött új funkció, mind a dramaturgiailag pontos
programalkotás. Kiválóan teljesíti a kitűzött célt: a közönségvonzó létesítménnyel és környezetével
új, kedvező hangsúlyt ad az elhanyagolt Nagyvárad térnek.
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8. fejezet - Tesztfeladat
A tesztet csoportokban kell megoldani!

1. Elemezze a BIG építésziroda "Superharbour" című videóját a következő szempontok szerint:

• a prezentáció felépítése, hangsúlyos pontok

• valós és kvázi-valós adatok "kinyilatkoztatása"

• az adatok és a következtetés viszonya, valóságtartalma

• hangulatteremtő eszközök (tárgyi és személyhez kötődő)

2. Elemezze a melbourne-i CH2 épületet az alábbi szempontok szerint:

• a projekt előkészítése (tudományos/társadalmi)

• az előkészítés során megfogalmazott társadalmi üzenetek

• a megvalósítás során megfogalmazott társadalmi üzenetek

• a valós működés alatt kisugárzott társadalmi üzenetek

• építészeti tartalom

3. Mi az a PCM, mi a működési elve és milyen felhasználási módjai kínálkoznak az építészet
területén?

4. A csoportok tervezzenek meg az aktuális féléves projekthez alakított, lehetséges munkacsoport-
struktúrát:

• Kinek milyen tényleges feladata lesz?

• Ki végzi az ellenőrzést?

• Ki a "főnök"?

• milyen "szankciók" kellenek a megfelelő esetekre?
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10. fejezet - Médiagyűjtemény
A médiagyűjteményben a tananyag mintaprojektjeihez és a már megvalósult féléves feladatokhoz
kapcsolódó képek/ábrák, mozgóképelemek, interaktív és nem-interaktív animációk és hangelemek
találhatók. A médiagyűjtemény tartalomjegyzéke itt található.

képek, ábrák

•

forrás: http://big.dk/press/8_66, 2013-11-13

•

forrás: http://big.dk/press/8_66, 2013-11-13

•

forrás: http://big.dk/press/8_66, 2013-11-13
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•

forrás: http://big.dk/press/8_66, 2013-11-13
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•

forrás: http://big.dk/press/8_66, 2013-11-13

•

forrás: http://big.dk/press/8_66, 2013-11-13
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•

forrás: http://big.dk/press/8_66, 2013-11-13

•

forrás: http://big.dk/press/8_66, 2013-11-13

•

forrás: http://big.dk/press/8_66, 2013-11-13
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•

forrás: http://big.dk/press/8_66, 2013-11-13

•

forrás: http://big.dk/press/8_66, 2013-11-13

•

forrás: http://big.dk/press/8_66, 2013-11-13
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•

forrás: http://big.dk/press/8_66, 2013-11-13

•

forrás: http://big.dk/press/8_66, 2013-11-13

•

forrás: http://big.dk/press/8_66, 2013-11-13
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•

forrás: http://big.dk/press/8_66, 2013-11-13

•

forrás: http://big.dk/press/8_66, 2013-11-13

•

forrás: http://big.dk/press/8_66, 2013-11-13
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•

forrás: http://big.dk/press/8_66, 2013-11-13

•

forrás: http://big.dk/press/8_66, 2013-11-13

•

forrás: http://big.dk/press/8_66, 2013-11-13
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•

forrás: http://big.dk/press/mtn_52, 2013-11-13

•

forrás: http://big.dk/press/mtn_52, 2013-11-13

•

forrás: http://big.dk/press/mtn_52, 2013-11-13
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•

forrás: http://big.dk/press/mtn_52, 2013-11-13

•

forrás: http://big.dk/press/mtn_52, 2013-11-13
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•

forrás: http://big.dk/press/mtn_52, 2013-11-13

•

forrás: http://big.dk/press/mtn_52, 2013-11-13
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•

forrás: http://big.dk/press/mtn_52, 2013-11-13

•

forrás: http://big.dk/press/mtn_52, 2013-11-13
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•

forrás: http://big.dk/press/mtn_52, 2013-11-13

•

forrás: http://big.dk/press/mtn_52, 2013-11-13
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•

forrás: http://big.dk/press/mtn_52, 2013-11-13

•

forrás: http://big.dk/press/mtn_52, 2013-11-13
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•

forrás: http://big.dk/press/vm_17, 2013-11-13

•

forrás: http://big.dk/press/vm_17, 2013-11-13
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•

forrás: http://big.dk/press/vm_17, 2013-11-13

•

forrás: http://big.dk/press/vm_17, 2013-11-13
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•

forrás: http://big.dk/press/vm_17, 2013-11-13

•

forrás: http://big.dk/press/vm_17, 2013-11-13
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•

forrás: http://big.dk/press/vm_17, 2013-11-13

•

forrás: http://big.dk/press/vm_17, 2013-11-13
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•

forrás: http://big.dk/press/vm_17, 2013-11-13

•

forrás: http://www.respace.com.au/ArtCH2Hoarding1.htm, 2013-11-13

•

forrás: http://www.respace.com.au/ArtCH2Hoarding4.htm, 2013-11-13
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•

forrás: http://www.melbourne.vic.gov.au/Sustainability/CH2/Evaluation/Documents/
CH2_Post_Occupancy_Summary.pdf, 2013-11-13

•

forrás: http://www.melbourne.vic.gov.au/Sustainability/CH2/Evaluation/Documents/
CH2_Post_Occupancy_Summary.pdf, 2013-11-13
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•

forrás: http://www.melbourne.vic.gov.au/Sustainability/CH2/aboutch2/Documents/
CH2_How_It_Works.pdf, 2013-11-13

•

forrás: http://www.melbourne.vic.gov.au/Sustainability/CH2/aboutch2/Documents/
CH2_How_It_Works.pdf, 2013-11-13

•

forrás: http://www.melbourne.vic.gov.au/Sustainability/CH2/aboutch2/Documents/
CH2_How_It_Works.pdf, 2013-11-13
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•

forrás: http://www.melbourne.vic.gov.au/Sustainability/CH2/aboutch2/Documents/
CH2_How_It_Works.pdf, 2013-11-13

•

forrás: http://www.melbourne.vic.gov.au/Sustainability/CH2/aboutch2/Documents/
CH2_How_It_Works.pdf, 2013-11-13

•

forrás: http://www.melbourne.vic.gov.au/Sustainability/CH2/aboutch2/Documents/
CH2_How_It_Works.pdf, 2013-11-13
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•

forrás: http://www.melbourne.vic.gov.au/Sustainability/CH2/aboutch2/Documents/
CH2_How_It_Works.pdf, 2013-11-13

•

forrás: http://www.melbourne.vic.gov.au/Sustainability/CH2/aboutch2/Documents/
CH2_How_It_Works.pdf, 2013-11-13

•

forrás: http://www.melbourne.vic.gov.au/Sustainability/CH2/aboutch2/Documents/
CH2_How_It_Works.pdf, 2013-11-13
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•

forrás: http://www.melbourne.vic.gov.au/Sustainability/CH2/aboutch2/Documents/
CH2_How_It_Works.pdf, 2013-11-13

•

forrás: http://www.melbourne.vic.gov.au/Sustainability/CH2/aboutch2/Documents/
CH2_How_It_Works.pdf, 2013-11-13

•

forrás: Alföldi György, 1899-12-30
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•

forrás: Alföldi György, 1899-12-30

•

forrás: Alföldi György, 1899-12-30

•

forrás: Alföldi György, 1899-12-30
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•

forrás: Alföldi György, 1899-12-30

•

forrás: RÉV 8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt., 1899-12-30

•

forrás: RÉV 8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt., 1899-12-30

•

forrás: RÉV 8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt., 1899-12-30
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•

forrás: Alföldi György, 1899-12-30

•

forrás: Alföldi György, 1899-12-30

•

forrás: Alföldi György, 1899-12-30
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•

forrás: Alföldi György, 1899-12-30

•

forrás: Alföldi György, 1899-12-30

•

forrás: Alföldi György, 1899-12-30
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•

forrás: Alföldi György, 1899-12-30

•

forrás: Alföldi György, 1899-12-30

•

forrás: Alföldi György, 1899-12-30

•

forrás: Alföldi György, 1899-12-30
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•

forrás: Légifotó – Oroszlány, Önkormányzat, 2011-02-10

•

forrás: Csúsz István fotója, 2011-02-17
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•

forrás: Csúsz István rajza, 2011-05-25

•

forrás: Csúsz István rajza, 2011-05-25
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•

forrás: Csúsz István rajza, 2011-05-25

•

forrás: Csúsz István rajza, 2011-05-25

•

forrás: http://team0708.mosfet.hu/cikk/1/37, 2013-11-13

•

forrás: http://team0708.mosfet.hu/cikk/1/37, 2013-11-13
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•

forrás: http://team0708.mosfet.hu/cikk/3/34, 2013-11-13

•

forrás: http://team0708.mosfet.hu/cikk/1/37, 2013-11-13

•

forrás: http://team0708.mosfet.hu/cikk/1/37, 2013-11-13
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•

forrás: http://team0708.mosfet.hu/cikk/1/22, 2013-11-13

•

forrás: http://team0708.mosfet.hu/cikk/1/22, 2013-11-13

•

forrás: http://team0708.mosfet.hu/cikk/3/34, 2013-11-13
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•

forrás: http://team0708.mosfet.hu/cikk/1/37, 2013-11-13

•

forrás: http://team0708.mosfet.hu/cikk/1/37, 2013-11-13

•

forrás: http://1.bp.blogspot.com/_X9uQOPu_oJU/SPU752aSkVI/AAAAAAAAESU/
hlY1PuGD_lg/s1600-h/BYKER-5.jpg, 2013-10-26
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•

forrás: http://aftercorbu.com/2007/11/19/anarchitecture/, 2013-10-26

•

forrás: http://www.galinsky.com/buildings/infobox/index.htm, 2013-10-26
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•

forrás: http://chlorinegardening.files.wordpress.com/2010/02/59778.jpg , 2013-10-26

•

forrás: http://eco-publicart.org/dalston-mill/, 2013-10-26

•

forrás: Komlósi Bence képe - Google Earth programmal, 2013-10-26
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•

forrás: Komlósi Bence képe - Google Earth programmal, 2013-10-26

•

forrás: Komlósi Bence képe, 2013-10-26
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•

forrás: Komlósi Bence képe, 2013-10-26

•

forrás: Komlósi Bence képe, 2013-10-26
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•

forrás: BME Építészmérnöki Kar – Lakóépülettervezési Tanszék, 1899-12-30
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•

forrás: BME Építészmérnöki Kar – Lakóépülettervezési Tanszék, 1899-12-30
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•

forrás: BME Építészmérnöki Kar – Lakóépülettervezési Tanszék, 1899-12-30
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•

forrás: BME Építészmérnöki Kar – Lakóépülettervezési Tanszék, 1899-12-30
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•

forrás: BME Építészmérnöki Kar – Lakóépülettervezési Tanszék, 1899-12-30
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•

forrás: BME Építészmérnöki Kar – Lakóépülettervezési Tanszék, 1899-12-30
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•

forrás: BME Építészmérnöki Kar – Lakóépülettervezési Tanszék, 1899-12-30
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•

forrás: BME Építészmérnöki Kar – Lakóépülettervezési Tanszék, 1899-12-30
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•

forrás: BME Építészmérnöki Kar – Lakóépülettervezési Tanszék, 1899-12-30

mozgókép elemek

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

nem interaktív animációk

•

•

•

•

•

interaktív animációk

• elso_TT2_kiiras_prezi.zip - forrás: BME Építészmérnöki Kar – Lakóépülettervezési Tanszék [./
images/interaktiv_animaciok/elso_TT2_kiiras_prezi.zip]

• komlosi_bence_ea_prezi.zip - forrás: BME Építészmérnöki Kar – Lakóépülettervezési Tanszék [./
images/interaktiv_animaciok/komlosi_bence_ea_prezi.zip]

hangelemek

•

•

•

•

•

./images/interaktiv_animaciok/elso_TT2_kiiras_prezi.zip
./images/interaktiv_animaciok/elso_TT2_kiiras_prezi.zip
./images/interaktiv_animaciok/elso_TT2_kiiras_prezi.zip
./images/interaktiv_animaciok/komlosi_bence_ea_prezi.zip
./images/interaktiv_animaciok/komlosi_bence_ea_prezi.zip
./images/interaktiv_animaciok/komlosi_bence_ea_prezi.zip
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