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3. tervezési feladat 

 
MOTTÓ: A HELY – VÁROSI KÖRNYEZET 
 
A feladat célja, hogy a természeti környezetbe történő tervezés után az épített környezet, a 
mesterséges táj léptékével, karakterével, viselkedésével, problémáival és lehetőségeivel 
találkozzanak a hallgatók. Cél, hogy az adott hely feladathoz illő elemzése során a hallgatók 
minél több tervezési szempontot ismerjenek meg, és az általuk leginkább fontosnak tartott 
szempontok alapján alakítsák ki megoldásaikat. 
Nem cél tágabb városszöveti problémák felvetése, elemzése, a hangsúly a „nem természeti”, 
az épített térfalak által meghatározott tér arányrendszerének megismerésén, minél mélyebb 
megértésén és a téri szituációra adott válaszon van. 
A feladat az épített környezet által meghatározott helyzetekben olyan térbeli beavatkozás 
megtervezése, mely idomul a környezetéhez, és ennek tulajdonságaira épít. A feladat 
tudatosan keresi a kapcsolatot a hely adottságai és a térbeli komponálás eszközei között. 
 
A funkciók meghatározásánál az „ideiglenesség” legyen a mottó, 1-2 hétig tartó 
események épített elemekkel történő kiszolgálása a cél. A funkciót (plakátkiállítás; 
könyvhéthez kapcsolódó, azt megelőző kiállítás; gördeszka / bmx pálya; színpad stb.) 
minden csapat maga határozza meg, oktatójával egyeztetve, 2010.03.12-én. 
A feladat jellegéből adódóan a befogadó közönség jelenlétét igénylő szabadtéri funkciók 
részesítendők előnyben. Nem cél újságos pavilon, virágárus-pavilon stb. tervezése, viszont 
cél a tér léptékének, arányainak megfelelő „tárgy/tárgyak” elhelyezése, beillesztése, vagy a 
tér meglévő tulajdonságainak továbbszövése. 
 
A faladatot a hallgatók 2 fős csapatokba szervezve végezzék. 
 
Első feladatrész: 
Az adott hely feladathoz (funkcióhoz) illő elemzését 2 db A/3 tablón kell bemutatni. A tablók 
fotókat, skicceket, gondolatokat tartalmazzanak, legyenek lényegre törőek és informatívak, a 
két tablóról tervezői közvetítés nélkül lehessen megismerni mind a koncepciót, mind a hozzá 
tartozó elemzést, problémafelvetést. 
Első feladatrész beadása: 2010.03.16. 
 
Második feladatrész: 
A bemutatott és megvitatott koncepciók után a csapatoknak munkaközi makettek 
segítségével kell a megfogalmazott gondolataikat kifejteni, a folyamatosan fejlesztett 
munkaközi makettet/maketteket 2010.03.19-én és 2010.03.23-án a konzultációkon be kell 
mutatni! 
 
Beadandó munkarészek: 
× Végleges makett, léptéke M=1:200 (lehet a folyamatosan fejlesztett makett is a 

végleges). 
× 1 db A/3 tabló – makettfotók. 
× 2, maximum 3 db A/3 tabló – terv ismertetése, skiccek, magyarázó ábrák, szabadkézi 

műleírás. 
Végleges beadás: 2010.03.26. 
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