
 

 

Skaliczki Judit, Soltész Judit, Szabó Péter 

 

konzulensek: Alföldi György DLA, Pálfy Sándor DLA, Szabó Árpád DLA 

BME Építőművészeti Doktori Iskola 2014/15/1. félév 

első bemutató 2014/10/22 

talált tárgyak 
anyagok mozgásban 



talált helyek 
Óbudai Gázgyár 



talált helyek 
Óbudai Gázgyár 

 

 

Skaliczki Judit, Soltész Judit, Szabó Péter 

 

Konzulensek: Alföldi György DLA, Pálfy Sándor DLA, Szabó Árpád DLA 

Urbanisztikai Tanszék 

BME Építőművészeti Doktori Iskola 2014/15 - 1 félév 

2014/10/22 



kontinuitás  
kiadott mottó 



?  
mit? miért? kinek? 



 

RÉTEGEK > történelem > múlt van > jövő lesz > JELEN? 

DUNA > part > állandóság > változás > lezárt > nyitott > JELEN? 

ÁTMENETEK > határvonalak > viszonyrendszerek > funkciók > JELEN? 

:  
lehetséges közelítések 



!  
konklúzió 

 

RÉTEGEK > történelem > múlt van > jövő lesz > JELEN! 

DUNA > part > állandóság > változás > lezárt > nyitott > JELEN! 

ÁTMENETEK > határvonalak > viszonyrendszerek > funkciók > JELEN! 



!  
konklúzó 

 

RÉTEGEK > történelem > múlt van > jövő lesz > JELEN! 

DUNA > part > állandóság > változás > lezárt > nyitott > JELEN! 

ÁTMENETEK > határvonalak > viszonyrendszerek > funkciók > JELEN! 



!  
mi van a jelenben? 

 

‘ahogy találtuk’ koncepciója 

Alison és Peter Smithson 

 

„…we meant by the „as found” not only adjacent buildings but all those marks 

constitute remembrancers in a place and that are to be read through finding out 

how the existing built fabric of the place had come to be as it was.”kc 

 

 

löket: Nigel Henderson Bethnel Green-i fotói 



!  
‘ahogy találtuk’ 

 

‘ahogy találni’ koncepicója 

Alison és Peter Smithson 

 

„…we meant by the „as found” not only adjacent buildings but all those marks 

constitute remembrancers in a place and that are to be read through finding out 

how the existing built fabric of the place had come to be as it was.”kciók > 

JELEN! 

Nigel Henderson fotói 



 

ANYAGOK 

  új <> régi 

     használt <> használatlan 

  rendezett <> rendezetlen 

     látható <> láthatatlan 

szükséges <> felesleges 

   érték <> szemét 

 

 

ÉRTÉK LEHET 

> 
mit találtunk? 

ˇ 



 

felmérjük 

>>  
mit tehetünk? 



>>>  
minta 



>>>>  
összekapcsolódás 



 

egy előre meghatározott kritériumrendszer alapján az egész területet felmérjük 

>>>>>  
módszer 



 

építőanyag kataszter 

 

mely kimutat: 

 

mennyiséget 

minőséget 

sűrűséget 

hiányt 

LEHETŐSÉGET 

>>>>> x  
várható eredmény 



 

építőanyag kataszter 

 

mely kimutat: 

 

mennyiséget 

minőséget 

sűrűséget 

hiányt 

LEHETŐSÉGET 

>>>>> x  
várható eredmény 



 

építőanyag kataszter 

 

mely kimutat: 

 

mennyiséget 

minőséget 

sűrűséget 

hiányt 

LEHETŐSÉGET 

>>>>> x >  
várható eredmény 



 

Budapest 2020 Integrált Településfejlesztési Stratégia 

elfogadva: 2014 június 

 

Gázgyár kárelhárítás - magas prioritású kulcsprojekt 

(az Óbudai Gázgyár területének hatósági előírásoknak megfelelő 

kármentesítése, rekultivációja (talajcsere), új területfelhasználási 

funkciókra való alkalmassá tétele) 

 

Gázgyár Kulturális Negyed - magas prioritású projekt 

(állagmegóvással érintett épületek és fővárosi tulajdonban maradó 

területek hasznosításának programja) 

 
 

>>>>> x  
relevancia 



 

Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt.  

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály 

Graphisoft Park 

lll. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 

ldősek Klubja a gázgyári lakótelepen 

ROTOR 

 

@  
kapcsolatok 



¤ 
lehetséges akciótervek 

 

nagy lépték vs. kis lépték 

 

bontandó gázgyári épületek építőanyagának felhasználása új projektekben 

lakossági talált anyagok felhasználása mini projektekben  

pl. köztéri padok, teniszpálya felújítás, garázssor átszervezése, rakparti sétány kapu 

kialakítás a vasúti hídnál 

kárelhárításban együttműködés, alternatív talajtisztítási lehetőségek keresése 



¤ 
menet 

október 

november 

december 

január 

 

 

február 

március 

április 

május 

 

programalkotás 

vizsgálati módszerek, vizsgálati szempontok 

anyagkataszter, mintagyűjtés 

anyagok feldolgozása / kiállítás 

 

 

párbeszéd helyiekkel 

továbbmozgatás, felhasználhatóság 

hálózatépítés 

beépítés / akcióterv 

 

>>>> &  



 

Duna kontinuitás - más barnamezős területek a Duna mentén 

a kidolgozott modell kipróbálása máshol is 

használt építőanyag hálózat kiépítésének alapjai 

 
  

{                                                     } 
lehetséges nézőpont-tágítás 



 

Duna kontinuitás - más barnamezős területek a Duna mentén 
a kidolgozott modell kipróbálása máshol is 
lehetséges kooperáció a területek között 
  

¤ 
lehetséges nézőpont-tágítás 



¤ 
lehetséges nézőpont-tágítás 
talált tárgyak 


