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kutatás

kutatással párhuzamos tervezés

tervezés visszahat a kutatásra 

kutatás eredményei beépülnek a 
konkrét tervezési feladatba

kutatás és tervezés tapasztalatai 
alapján további helyszínek és 
funkcióink feltérképezése
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kutatási terv



4 helyszín

várostörténet

meglévő hálózatok feltérképezése

tipológiák és analógiák

kutatás



4 funkció

nem szokványos funkció - tipológia

funkció vegyítés lehetőségei

helyszín és funkció kapcsolata

működés és építészeti kialakítás

előképek elemezése 

kutatás



beágyazódás 

helyi lakosság bevonása

közös építés ?

kapcsolatok helyi szervezetekkel

átmenti / ideiglenes használat

kommunikáció

kutatás



tervezés



kutatás-tervezés párhuzamos
oda-vissza 

kutatás eredményei beépülnek a 
konkrét tervezési feladatba

4 helyszín + 4 funkció

tervezés
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kirekesztett nők

szerdahelyi 13
mosoda

dankó 16
szociális szolgáltató iroda

dobozi 23
intenzív családgondozó
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intenzív családgondozó



tervezési feladat

tér- és funkciókapcsolatok
kapcsolatok közterekkel

"gerilla" léptékű részletek
külső megjelenés/arculat

működési mód

áthidaló használatok



hely-funkció mátrix



kutatás-tervezés eredményei alapján

4 helyszín+4 funkción kívül
lehetőség mátrix



további nem szokványos funkciók és 
funkciókapcsolatok
+
rendelkezésre álló üres terek/ 
felületek /épületek
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további nem szokványos funkciók és 
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+
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* kapcsolódási pont maradandóság 
házával?



egyéni  kutatás





Egyéni kutatás – „Védett tér”





IDEIGLENES köztes HASZNÁLATOK



IDEIGLENES köztes HASZNÁLATOK

szűkített téma: felújításra és új funkcióra váró felületek, terek, épületek 

terek helyzete: zárt, homogén közeg

cél: új funkciók elfogadása közeg által

kutatási kérdés: beágyazódás, új funkciók előkészítése – lehetőségek










