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3.Tervezési feladat 
 
MOTTÓ – PROTÉZIS 
 
0. A protézis egy olyan sajátos térbeli helyzetet jelent, mely esetében a meglévő, hiányos helyzet 
kiegészítésével ismét a teljes állapot jön létre. A hiány állapota alkalmas arra, hogy a teljességről 
gondolkodjon az ember. A visszaállítható teljesség milyenségén, illetve az ahhoz szükséges 
kiegészítő elem/tér/formaalakulat megalkotásán. A területet átszövő történeti rétegekkel való 
kapcsolat mellett, a most jelenlévő hiány kipótlása is része lehet a feladatnak.  
Ez az analógia alkalmas arra, hogy mind a meglévő térbeli helyzetet, mind annak kiegészítését, vagy 
’visszaállítását’ vizsgálják a hallgatók, valamint hogy a megalkotott téralakulatokat a hely 
sajátosságaiból vezessék le. 
 
 

  
kintsukuroi            scott summit innovations 
 
1. Feladat a korábban már megismert Tabán elmélyültebb feltárása, analóg fogalmak értelmezése 
mentén. Cél egy olyan, a feladatkiírásban lehatárolt építmény vagy környezeti beavatkozás 
létrehozása, mely a kiadott mottónak megfelelően alkalmas a meghatározott fogalmi analógia 
térbeli leképezésére. 
 
A feladatmegoldás során a tankörben 2-3 fős csoportokat kell létrehozni. A csoportok közös 
dolgozva, team-munkában készítik el a feladatokat! 
 
 
 



2. A feladatmegoldás során előre meghatározott, irányított helyzetekben kell a fogalmat 
értelmezni, a helyzetek azonban nem kijelölt területeket, hanem fogalmi megfelelést jelentenek.  
Öt eltérő fogalom közül kell választani, lehetőleg minden tankörben egyenlően elosztva az egyes 
fogalmakat.  
 
 
A választható területeket általános leíró fogalmak mentén határoztuk meg, melyek nem klasszikus 
helykijelölést, hanem meglévő viszonyrendszereket mutatnak; 
 
 

- Kilátás: Pontok közötti, távoli kapcsolat lehetősége, összefüggés nem kizárólag fizikai értelemben 

lehetséges, hanem más elvont síkokon is. a két pont között érdemi összefüggést kell feltárni, ami 

alapján jöhet létre az alakítás. (pl; szagok, hangok…) 

 

 

- Erdő/Liget: Olyan strukturális helyzet, melyben az elemek egymáshoz való viszonya összetartozást 

sejtet. a viszony egyrészt önmagába, másrészt kifelé is mutat. (pl; tisztás-bentlevés, ösvény-

áthaladás) A Tabán területén a növényzeten kívül más elemek halmaza is alkothatja ezt a 

rendszert. 

 

 

- Forrás: Origó, vagy kiindulási pont, mely kezdetét jelenti egy összefüggő alakítás folyamának. Az 

alakítás ebből eredezteti magát, annak továbbfejlesztése, vagy továbbírása. Fordított esetben a 

helyszínen lévő elemek rendszeréhez tartozó kiindulási pont megkeresése a feladat. (pl;lehet 

fizikai-víz, vagy szellemi-irodalmi analógiákkal) 

 

 

- Talált tárgy(ak): Viszony egy meglévő, karakteres, tudatosan alakított helyzettel, melyet 

figyelembe kell venni a további alakítás során. Az alakítás, a kiegészítés értékelhető viszonyba kerül 

a már meglévővel. (pl; rom(ok) a föld alatt)  

 

- Nem helyek: „Része a térnek ugyan, de nem lakjuk be azt. Része a térnek, de nem valódi hely, 

csak a helyek közötti tér átmeneti eleme. Afféle kötőanyagot alkot: látszólag tartalmatlan, 

élettelen teret a belakott, megélt terek között.” Olyan helyek felkutatása, és az azokhoz való 

viszonyulás a feladat, melyek esetében az azokhoz való kötődés látszólag nehéz. A klasszikus 

értelemben véve, azok értéktelennek, maradék térnek látszanak. Azok identitása elválik a parktól, 

egyfajta inverz értelemben emelkednek ki a tér szövetéből. 

 

A fogalmak kifejtése során el lehet térni azok elsődleges fizikai jelentésétől, szabadon 
értelmezhetőek szellemi síkon, azonban minden esetben valós, térbeli helyzetekre vonatkoztatott 
megoldásnak kell születnie. 
 
 
 
 
 



3.Terület:  
 
A feladathoz kiadott terület a Hegyalja út- Krisztina körút- Orvos lépcső – Naphegy utca területét 
foglalja magában, az ehhez kapcsolódó peremekkel együtt.. Nincsenek kijelölt területek, a 
tematikus felvetés alapján meghatározott eltérő karakterű területleírások alapján kell a 
hallgatóknak kiválasztani.  

 
4. Beadandó munkarészek A3-as lapokon: 
 
A feladat elkészítésére 3 hét áll rendelkezésre, kettő konzultációs alkalommal; 
a. hét – a hely és az eszközrendszer megtalálása 
b. hét – a téralakítás részleteinek megoldása 
 
A beadandó munkarészek ennek megfelelően alakulnak: 

a. 1:500 
- a kiválasztott hely térbeli-, és gondolat kapcsolódási pontjait ismertetése, (egy A/3 tablón: 

fotók, szabadkézi vázlatok) 
- a beavatkozás helye, annak függőleges és vízszintes térmetszetei, (egy A/3 lap) 
 
b. 1:100/1:200 a beavatkozás nagyságához igazítva 
- a beavatkozás, térbeli alakítás, függőleges és vízszintes térmetszetei, 
- távlati kép 
- a tervezett kiegészítés modellje, az értelmezéshez szükséges terep megmodellezésével 
- makett fotók 

 
5. A feladat elkészítésére két hét áll rendelkezésre, a beadásra és a közös, kipakolás jellegű 
kiértékelésre 2014. árpilis  08-án, a gyakorlati órákon kerül sor. a TVSZ és kiadott ütemterv szerint 
2013. április 15-én lehetséges.  
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