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2. IPARI VÁROS – Borzsák Veronika
 Borsodban a városi ipari területek sorsa az ipari tevékenység 

bezárása után – Funkcióváltás, a közterek fejlődésének 
lehetőségei

2.1. Mintavétel – három példa részletesebb 
tanulmányozása 

	 (2012	ősz)

	 Miskolc	(nagyváros)   
 _Nagyjából működőképes üzemek és technológia. Jelenleg is 

folyik vasfeldolgozás – amely létjogosultsága a város közepén 
hosszútávon megkérdőjelezhető.

 _Fennmaradt és használaton kívül van: hűtőtorony csoport és 
csarnokok.

 _Nagyon intenzív helyi civil élet: a gyár területén már most is 
működnek önkormányzati tulajdonban lévő épületben, civil 
szervezésben szabadidős tevékenységek.

	 Ózd	(közepes	lépték)  
 _Gyárból megmaradt kb. 20 %, nagy kiterjedésű átjárhatatlan 

ipari terület található a város közepén. Ennek a problémának 
az orvoslása a helyi önkormányzatot is foglalkoztatja.

 _Fennmaradt: néhány ipari műemlék épület, markáns 
irodaépületek, hűtőtorony, csarnokrészlet.

 _Folyamatosan pusztul.

	 Rudabánya	(kisváros)   
 _Szinte semmi nem maradt az üzemből, főleg a város 

szerkezet utal rá.
 _Fennmaradt: város közepén üres vasúti terület, néhány 

fennmaradt szociális épület kultúrház.

 Dolgozat: a Borsodban tapasztalható problémák megfogalma-
zása lépték szerint bontva és a társadalmi aktivitás szerint 
felfejtve (civil kezdeményezések és városvezetői törekvések) 
Mennyire mutatkozik meg az igény az ipari területek 
felhasználására? Milyen előképek és víziók vannak ezzel 
kapcsolatban?

 Az első félév: projektorientált kutatás, amely a Miskolcra 
szervezendő kiállítást, konferenciát és egy nyári alkotó-építő 
tábort készít elő.



2.2.  Köztér – A városi ipari területek újrahasznosítása 
(2013	tavaszt)

 Problémakörök kifejtése: 

 _A városi ipari területek újrahasznosítása – funkciókeresés 
nehézségei – nemzetközi példák elemzése (nyugat európai és 
kelet európai példák – a példák kiválasztásánál szempont a 
rehabilitációt megelőző aktív társadalmi szerepvállalás).

 _Város a városban – ellentétes folyamatok 
 Az ipari terület más rendszer szerint szerveződik mint az azt 

körülvevő város, fallal elzárt egység (saját gyári- és szociális 
infrastruktúra, kórház, óvoda, bolt… stb). Ma ezzel ellentétesek 
a törekvések, cél: megnyitás, átjárhatóság (funkció?).

 Megfogalmazott kérdések: ez az ellentmondás feloldható-e 
építészetileg?

 _Volt ipari területek városi térré alakítása, városi rekreáció, 
tájépítészet szerepe.

 Releváns-e Borsodban? Mit jelent? Köztér szerepe - szociális 
megközelítés.

 _Apró léptékű városi beavatkozások – ipari mementók (gyűjtés, 
elemzés).

 Térképzést segítő, jó példák gyűjtése.
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