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Hallgatói pályázat_I. forduló

Tímár ház
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DEMK Építészmérnök tanszék 2016. november 18.
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Az első centiméterek

2014 őszén elfeledett értékek után kutatva a Debreceni Egyetem Építészmérnök tanszékének 

oktatói a Tímár-ház “szellemjárta” egykori szárító épületére bukkantak. A kislétszámú műhe-

lyoktatás megvalósításán dolgozó építész tanszék oktatói, a leromlott Tímár-ház épületében 

lehetőséget láttak arra, hogy az elhagyatott épületben mind saját hallgatóik, mind Debrecen 

város egyéb művészeti iskolái, alkotó csoportjai számára centrumként szolgáló közösségi 

létesítmény valósuljon meg. A fiatal alkotók körében egy sajátos hangulattal bíró, művészeti 

alkotóház vágya fragmentálódott, a személyes találkozások hiányától szenvedő világunk ter-

mészetes következménye. Az elmúlt években  átalakuló oktatási stratégiák eredményeként, az 

oktatás terei is alapvető változáson mennek át. A “poroszos” tantermes-folyosós oktatási in-

tézmenyék helyét a flexibilis térstruktúrával, tantermek helyett “otthonterekkel” rendelkező 

létesítmények váltották fel. Sajátos módon a leginkább a nagyvárosok romkocsmáinak világára 

emlékeztető, a befejezetlenség látszatát keltő, sokszor ideiglenes építményekben hamarabb 

találnak igazi alkotói otthonra, mint egy tip-top, minden igényt kielégítő környezetben. 

Éppen ezért a düledező, de a letűnt korok hamisítatlan ipari emlékeinek hangulatát hordozó 

épület birtokbavétele igazi katalizátora lehet a debreceni művészeti életnek.

Debrecen város nyitottságának köszönhetőn a két éve még homályos elképzelések mára egyre 

élesebb kontúrral rendelkeznek. Centiméterről centiméterre haladva, az önkormányzat és az 

egyetem közös együttműködésének első lépéseként az építészmérnök tanszék kétfordulós hall-

gatói tervpályázatot hirdetett egy kreatív alkotóház kialakítására. A tervpályázat első, 

programtisztázó fordulóján 11 csapat a tanszék oktatóinak, valamint a DAM (Debreceni Alkotó 

Műhely) építészeinek felügyelete mellett készítette el tanulmánytervét. 2016. november 15-én 

délelőtt a résztvevő csapatok az önkormányzat megbízottjainak, a tímár ház képviselőinek, 

valamint a tanszék által meghívott építész zsűrorok segítségével elemezték végig az egyes 

javaslatokat.
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MEGHÍVOTT ZSŰRITAGOK

JANTYIK ZSOLT Debreceni Művelődési Központ vezetője

MÁTRAI-NAGY ANDREA BÍBORKA a debreceni Tímárház, szakmai osztályvezető 

CSAPÓ BEÁTA DMJV Kulturális osztály, kulturális referens

SÜLI ANDRÁS Debrecen Kulturális Főváros Pályázat vezetője

CHINA TIBOR építész Debrecen várős főépítésze

KARÁCSONY TAMÁS DLA Ybl díjas építész, a BME Középülettervezési tanszékének docense

FÁBIÁN GÁBOR építész, az egri “Ellátó” művészeti központ létrehozója

FAJCSÁK DÉNES építész, az egri “Ellátó” művészeti központ létrehozója
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Értékelés

A hallgatói tervpályázat első fordulójának záró eseménye a 2016. november 15-i tervis-

mertető délelőtt volt. A prezentáció során a csapatok röviden ismertették javaslataikat, 

majd válaszoltak a meghívott zsűritagok kérdéseire. A bemutatott tervek három fő csoportba 

oszthatóak:

_”A” meglévő épület átalakítása kisebb hozzáépítéssel

_”B” meglévő épület átalakítása mellett jelentős felszín alatti fejlesztés

_”C” meglévő épület megőrzése mellett az udvar jelentős része beépítésre kerül

A beszámoló mellékletét képezi a teljes tervpályázati dokumentáció. Az értékelés során csak  

a legjellemzőbb képek jelennek meg illusztrációs jelleggel.

_A/1. pályamű:

A pályaművet a szárító épület udvarának és a Kézműves ház udvarának intenzív összekapcsolása 

jellemzi. A meglévő épületben új belső lépcsőházat alakítottak ki. Ez a megoldás biztosítja a 

teljes akadálymentességet, de lépcsőház kialakítása a meglévő födémek teljes cseréjével jár. 

Az udvarban egy kisebb toldaléképületben egy kávézót alakítottak ki.

_A/2. pályamű

Az alkotók univerzális terek létrehozására törekedtek. A függőleges közlekedést a meglévő, 

homlokzati lépcsőkar belső térré alakításával oldották meg. Ennek a toldaléképítménynek része 

a bejárati előtér, vizesblokkok, valamint egy kisebb büfé is. A szárító épület belső tereit 

mobil bútorok kívánják változatossá tenni, a sokféle használat lehetőségét megteremteni. 

Figyelemre méltó a pinceszinti fotóműterem kialakítása.

_A/3. pályamű (1. ábra)

A pályaművet az utcai fronton kialakított “multifunkcionális kiállítótér jellemzi”. Ez az új 

építésű terem egyfajta kirakata lenne az intézménynek. A meglévő épületszárny belső terében 

új lépcsőházat alakítottak ki, mely a meglévő szintek mellett biztosítja a feljutást egy 

újonnan létrehozott tetőterasz felé is.

_A/4. pályamű (2.ábra)

A tervet apró, költséghatékony megoldások jellemzik. Emblematikus eleme az udvar fölé he-

lyezett konténer doboz, mely amellet, hogy egy új projektteret hoz létre, karakteres hangu-

lattal bír. Szellemes bejárati megoldással ez a tér az épület többi részétől függetlenül is 

üzemelhet. A meglévő épületben kialakított kétkarú lépcső a gerendás födém kisebb bontását 

jelenti csak. A pincében fotóműterem került kialakításra. Fontos kiemelni, hogy a pályaművek 

közül egyedüliként oldotta meg a kerékpártároló telken belüli elhelyezését.

MEGLÉVŐ ÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA KISEBB HOZZÁÉPÍTÉSSEL 
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Értékelés

_B/1. pályamű:

A pályamű a meglévő épületet, mint a hely sajátos hangulatának hordozóját megőrzi, belső 

tereit érintetlenül hagyja. Kisebb ellentmondást jelent a lépcsőház belső téri, hosszirányú 

kialakítása, mely a födém teljes cseréjével jár. A szárító épület szoborszerű helyzetének 

kiemeléséből adódik, hogy a további fejlesztéseket felszín alatti kialakításban javasolja. 

Az udvar alatt egy új rendezvénytér alakul ki.

_B/2. pályamű

Az alkotók a szárító épület belső terének intenzív átalakításával számolnak. Új lépcsőházzal 

és a meglévő födém egy részének elbontásával a földszint és az emelet egymásba folyik. Ezzel 

a nagyobb légtérrel teremtik meg a művészeti “menedék” sajátos otthonterét. Az udvarban a 

tervezők létrehoztak egy süllyesztet mélyudvart, mely a terepszint alatti épületrészben 

kialakított pinceklub feltárását teszi lehetővé.

TERVEZETT ÁLLAPOTFOGADÁSTALÁLKOZÁSSZABADTÉRI  SZÍNPADKIÁLLÍTÁS -  KAPOCS

KIÁLLÍTÁSBEMUTATÓ MŰHELYALKOTÓ MŰHELYSZELLEMI  MŰHELYMEGLÉVŐ  ÁLLAPOT

PÁSZTOR ANNA     ROSZKOS ZSÓFIA     KÁLLAY FERENC          2016.  NOVEMBERHALLGATÓI  ÖTLETPÁLYÁZAT      I .  FORDULÓ   

_B/3. pályamű (3. ábra)

A pályamű egy igen látványos, professzionális művészeti központot hoz létre. Ennek eszköze 

a szárító épület belső tereinek intenzív megnyitása. Új belső lépcsőházzal, a födémek rész-

leges bontásával nagyvonalú, új térszövet jön létre. A koncepció fontos eleme az utcafronton 

kialakított kétszintes fogadótér. Az utcaszinti megérkezés egy lépcsőzetes előcsarnokba 

történik. Ez a többfunkciós, elegáns, kétszintes, lépcsőzetes rendezvénytér biztosítja a 

felszín alatti átjárást a meglévő épületszárnyba.

MEGLÉVŐ ÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA MELLETT JELENTŐS FELSZÍN ALATTI FEJLESZTÉS 

3. Ábra
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Értékelés

_C/1. pályamű (4. ábra)

Az alkotók a meglévő értékek kiemelésére törekedtek. Ennek eredménye a szárító épület 

belső tereinek letisztítása, valamint egy fedett-nyitott udvar létrehozása. A belső ter-

ek megóvásának eredménye a lépcső mellékszárnyban történő elhelyezése. Az utcai fronton 

húzodik egy kétszintes új épületrész, mely a függőleges közlekedés mellett a vizesblokkot, 

valamint egy kis, emeleti fogyasztótérrel rendelkező büfét tartalmaz. A meglévő épületet 

és a vele szemben húzódó új épületszárnyat híd köti össze, Az épületek között egy egyszerű 

tetőszerkezetet feszítettek ki a tervezők, mely biztosítja az udvar folyamatos, csapa-

dékmentes használatát. A tetőszerkezet fűtetlen kialakítása költséghatékony megvalósítást 

eredményez.

_C/2. pályamű

A pályamű bár az udvart nem fedi le teljes egészében, mégis az udvar körülépítésével egy új, 

külső, sajátos hangulatú rendezvényteret hoz létre. E köré a belső kert köré szerveződik 

minden, egy kis kávézó az utcafronton, lépcsőház, valamint egy gang, mely a meglévő épület 

emeletének feltárását biztosítja. Kár, hogy az amúgy elegáns homogén, udvari polikarbonát 

burkolat miatt a meglévő homlokzat csak töredékesen érzékelhető az udvar felől.

_C/3. pályamű (5. ábra)

Az alkotók a meglévő épület teljes megtartásával számolnak. Mind a meglévő lépcső, mind 

az épület belső térszerkezete változatlan marad. A kisebb belső helyiségek mellé, az ud-

var teljes lefedésével egy nagyméretű rendezvénytér jön létre. Ez a fedett udvar a fia-

tal művészek új találkozó helye, klasszikus “otthontere”. A csarnoktér könnyűszerkezetes 

állványzata különböző lehetőségeket (színpad, függesztett galérai, háló) kínál a légtér 

kihasználására. A helyszínen talált értékek megőrzésében kiemelkedő a meglévő kerítés inte-

grálása az építészeti koncepcióba.

_A/4. pályamű

Az előző tervhez hasonlóan a szarítóépület teljes megtartása mellett, az udvar részleges 

lefedését javasolják a tervezők. Az épület fokozatos feltárulása a pályamű nagy értéke. A 

megmaradó utcafronti előkert után a fedett előcsarnokba, rendezvénytérbe érkezünk, melynek 

hangulatát a meglévő épület lecsupaszított homlokzata adja. Az előcsarnokból tárhatók fel 

a szárítóépület belső helyiségei, melyek a műhelymunka és az alkotás terei. A pályaművet a 

helyi alkotó csoportok feltérképezése mellett, józan visszafogottság jellemzi.  

4. Ábra

5. Ábra



CSAPATOK

A/1. - Bató Blanka, Banu Ferenc, Szilágyi Mihály

A/2. - Mártha Anna, Tóth Adrienn, Zahari Tünde

A/3 -  Balogh Tamás, Kövessy Bence, Zsupos Zoltán

A/4 - Harangi Attila, Szák Balázs

B/1 - B. Tálos Ákos, Benefi Ádám, Teleki Dániel

B/2 - Szatmári Zsófia, Kovács Nikolett

B/3 - Pásztor Anna, Roszkos Zsófia

C/1 - Lévai Csaba, Nagy Richárd

C/2 - Erdős Imre, Fejes Nóra, Zurai Lilla, Zsíros Renáta

C/3 - Szuszik Dóra, Zbisko Éva, Zsirnamenszki Tamás

C/4 - Kovács Nikolett, Tarcsi László

KONZULENSEK - Barabás Lajos, Falvai Balázs, Győrffy Zoltán,
Kállay Ferenc, Keller Ferenc, Kovács Péter,

Novák Róbert, Szentirmai Tamás, Török Dávid, Zombor Gábor 


