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ALKOTÓHÁZ 

Fő funkció 
legalább 4 alkotótér, műhelytér, legalább kétféle méretben 
alkotótér, ami rendelkezik külső fedett-nyitott térrel is

meghatározandó az alkotó(k) vagy alkotói csoport(ok) szakmája, a pontos használat 
mikéntje (kik használják, állandóan-e, vagy csak pontszerűen, ott lakik vagy csak a 
műhelytér van ott, vannak-e pl. gyerekfoglalkozások…)


Kötelező helyiségek 
közönségforgalmi terek


előtér (és jegyértékesítés)

ruhatárként funkcionáló szekrénysor

kiállítótér (beltéri és kültéri)

mosdóblokk	


üzemeltetéshez köthető terek

raktár 

gépészet

üzemeltetési iroda

teakonyha

személyzeti mosdó


Választható opciók – gazdaságos (fenntartható) működés 
a) az alkotóház fenntartását egy művészeti kávézó biztosítja

b) a fő funkciót kisebb méretű stúdiólakások egészítik ki

c) az alkotóház előadótérrel bővíthető, ami rendezvények, beszélgetések és előadások 

színtere lehet 


Térkapcsolatok 
A tervezés során meg kell határozni az alkotóterek és a hozzá kapcsolódó esetleges 
lakóterek viszonyát és arányát. Az alkotótér tervezésénél kiemelt szerepe van a belső és az 
átmeneti, külső fedett alkotóterek együtt használhatóságának. Fontos a közönségforgalmi 
és az alkotóterek viszonyának, akár elkülönítésének meghatározása.


Javasolt helyszín 
Vekeri-tó 2-es tervezési helyszín 

HELYTÖRTÉNETI MÚZEUM 

Fő funkció 
az új körút a településszerkezetben és a környező épületeken hagyott lenyomatának 
feltárása és történetének ismertetése

kiállítótér (beltéri és kültéri) az állandó kiállításhoz

kiállítótér időszakos anyag kiállításához	 


Kötelező helyiségek

közönségforgalmi terek
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előtér (és jegyértékesítés)

ruhatárként (vagy szekrénysor)

kávézó, fogyasztótér

mosdóblokk


üzemeltetéshez köthető terek

adminisztráció (programszervezés, épületfelügyelet)

raktár 

gépészet

teakonyha

személyzeti mosdó


Választható opciók – gazdaságos (fenntartható) működés 
a) a kiállítótereket kutatói szobák egészítik ki

b) látogatható írásos helytörténeti gyűjtemény egészít ki a kiállítótereket

c) múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartanak a helyi oktatási intézmények számára


Térkapcsolatok 
A tervezés során az egyik fő szempont a vendégek megfelelő közlekedésének biztosítása.  
Fontos továbbá a közönségforgalmi, illetve üzemeltetéshez köthető terek elválasztása. 

A terek rugalmas használata, a múzeumi használattól eltérő alternatív térhasználat, az 
összenyithatóság, és leválaszthatóság meghatározása tervezői feladat.


Javasolt helyszín 
Jókai-Csokonai tömb 1-es tervezési helyszín 

PIAC 

Fő funkció 
piactér beltéri és kültéri árusítóhelyekkel 


Kötelező helyiségek 
közönségforgalmi terek


árusítóhelyek (fix és/vagy ideiglenes)

büfé (kávézó), fogyasztótér

kisbolt, zárt üzletek (hús, kenyér)

fedett – nyitott rendezvénytér

mosdóblokk


üzemeltetéshez köthető terek

vízvételi hely

mosdóblokk

üzemeltetési iroda

teakonyha

személyzeti mosdó

raktár 

gépészet


Választható opciók – gazdaságos (fenntartható) működés 
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a) a piacteret egyéb, az élelmiszerekhez köthető funkció egészíti ki (pl. látványkonyha, 
kertész tanoda)


b) a piactér az árusítási idő után közösségi térként működik a környékbeli lakosok számára

c) alapvetően az élelmiszer árusításra tervezett piac ideiglenesen kiegészülhet egyéb árusító 

helyekkel és programokkal is (pl. bolhapiac, baba és gyermekruha börze, ásványbörze, 
művészeti vásár (pl. CS.A.K.Design vásár)


Térkapcsolatok 
Az árusító személye és az eladásra kínált portéka nagyban befolyásolhatja a térhasználatot. 
Elképzelhető, hogy a helyi közösség által üzemeltette közösségi kertben vagy éppen a saját 
kertjükben megtermelt terményeit és az abból készült portékákat árusítják itt.

Minden esetben meghatározandó a beltéri és kültéri terek viszonya és használata. 

Meghatározandó, hogy milyen fixen telepített funkciók (pl. pékség, tejbolt...stb) 
helyezhetőek el és milyen mobil funkciók, elemek egészítik ki a térstruktúrát. A piac 
funkcionális időbeli változásának tervezése hallgatói feladat.


Javasolt helyszín 
Jókai-Csokonai tömb 5-ös tervezési helyszín 

TURISZTIKAI KÖZPONT 

Fő funkció 
pihenőpont, információs pont, belépési pont a Vekeri-tó mólóihoz


Kötelező helyiségek 
közönségforgalmi terek


előtér kávézóval (és jegyértékesítés)

értékmegőrző szekrény (beltéri és kültéri)

többfunkciós kiállítótér

mosdóblokk

fedett-nyitott terek


üzemeltetéshez köthető terek

raktár

gépészet

üzemeltetési iroda

teakonyha

személyzeti mosdó, öltöző

parkoló


Választható opciók – gazdaságos (fenntartható) működés 
a) kilátó mint kiegészítő szolgáltatás

b) a turisztikai központhoz -akár különálló- szálláshelyek tartoznak

c) kerékpár vagy egyéb sporteszköz bérlés


Térkapcsolatok 
Az épület belépési pont, egyszerre rejtőzködő és jelszerű. Az építészeti koncepció mentén 
kell meghatározni épület arányait, a vertikális és horizontális szerkesztettségét, a különböző 
téri minőségek rétegeit, mint az épület, az átmeneti terek és a környezet.
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Javasolt helyszín 
Vekeri-tó 1-es tervezési helyszín 

TERMÉSZETMEGFIGYELŐ KÖZPONT 

Fő funkció 
pihenőpont, információs pont a táji természetben

oktatási funkció - 40 fős iskolai csoport, kísérleti kutatóhely - 4 felnőtt és 10 iskolás részére


Kötelező helyiségek 
közönségforgalmi terek


kilátó

előtér (és jegyértékesítés)

ruhatár (vagy szekrénysor)

kiállítótér (beltéri és kültéri) az állandó kiállításhoz

kiállítótér időszakos anyag kiállításához

kávézó, fogyasztótér

előadó

mosdóblokk


üzemeltetéshez köthető terek

adminisztráció (programszervezés, épületfelügyelet)

raktár 

gépészet

teakonyha

személyzeti mosdó, öltöző

kutatóhely


Választható opciók – célcsoport 
a) általános iskolai előadások és civil látogatók

b) civil látogatók és kutatóhelyek

c) oktatási-kutatási feladatok helyszíne, kutatói apartmanokkal


Térkapcsolatok 
Az épület a táji természettel együtt értelmezendő. A megközelítés módja (vízi, erdei út, 
tanösvény) és a funkcióhoz társuló tematika (általános természeti vagy speciális) az 
építészeti koncepció szerves része. Meghatározandó a publikus és nem publikus terek 
működése, ezek milyen arányban részei a programnak és minőségben érintkeznek a 
természettel.


Javasolt helyszín 
Vekeri-tó sziget 3-es tervezési helyszín 

EVEZŐKÖZPONT 

Fő funkció 
oktatási és sportközpont (10 fő személyzet, 40 fő vendég)
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csónaktároló


Kötelező helyiségek 
közönségforgalmi terek


előtér, kávézó, szendvicsező (és jegyértékesítés)

mosdóblokk

előadó - 20 fő

értékmegőrző szekrény (beltéri és kültéri)

diagnosztikai labor és orvosi szoba

öltöző, mosdóblokk - 40 fő


üzemeltetéshez köthető terek

mosdóblokk

üzemeltetési iroda

teakonyha

személyzeti mosdó, öltöző - 10 fő

raktár 

gépészet


Választható opciók – gazdaságos (fenntartható) működés 
a) a szendvicsező mellett a sportolóknak étterem is létesülhet

b) kiegészítő funkció lehet kis léptékben (4-6 vendég részére) masszázs, szauna vagy 

rehabilitációs funkció

c) a központhoz tartozhat vízi vagy erdei szálláshely


Térkapcsolatok 
A sportközpont funkció csupán a térszervezés vázát képezheti. Emellett ki kell bontani egy 
mélyebb tartalmú réteget, ennek forrása lehet a sportoló, az evezés folyamata vagy akár egy 
tárgyi eszköz.

Meghatározandó egy speciális sportolói csoport mint közösség és célközönség.


Javasolt helyszín 
Vekeri-tó evező tanpálya 4-es tervezési helyszín 

ZENEI KÖZPONT 

Fő funkció

koncertterem, amely legalább 80 ülőhellyel rendelkezik


Kötelező helyiségek

közönségforgalmi terek


előtér

kávézó (és jegyértékesítés)

ruhatár

mosdóblokk

gépészet (a koncertterem mesterséges szellőztetéséhez)


üzemeltetéshez köthető terek

titkárság

gazdasági iroda

igazgatói iroda
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teakonyha

személyzeti mosdók


	 

Választható opciók - gazdaságos (fenntartható) működés 

a) a központban zeneoktatás is zajlik 

b) a fő funkciót kisebb méretű próbatermek (esetleg stúdiók) egészítik ki

c) egyéni bérelhető gyakorlóterek (pl.: zenélni tanuló felnőtteknek, kisebb zenekaroknak, 

zeneszerzőknek)


Térkapcsolatok

A tervezés során az egyik fő szempont a viszonylag nagyszámú vendég megfelelő 
közlekedésének biztosítása.  Fontos továbbá a közönségforgalmi, illetve üzemeltetéshez 
köthető terek elválasztása.


Javasolt helyszín 
	 Jókai-Csokonai tömb 2-es tervezési helyszín 

GYERMEK FEJLESZTŐHÁZ 

Fő funkció

egy nagy-, és négy kisebb méretű fejlesztőhelyiség fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű 
gyerekek számára


Kötelező helyiségek

közönségforgalmi terek


előtér

recepció

öltözők (akár a fejlesztőhelyiségekkel összevonva)

mosdóblokk


üzemeltetéshez köthető terek

titkárság

tanárok helyisége

üzemeltetési iroda

teakonyha

személyzeti mosdók


	 

Választható opciók - a célcsoport meghatározása 

a) látássérült gyerekek számára szolgáló (iskolaidőn kívüli) szabadidő ház

b) fizikai fejlesztő központ mozgásszervi rendellenességben szenvedőknek

c) halmozottan hátrányos helyzetben élő gyermekek iskolája


Térkapcsolatok

A legnagyobb kihívást a fogyatékkal élő (vagy hátrányos helyzetű) gyermekek speciális 
igényeinek felderítése jelenti. Az épületnek minden esetben az ő kényelmüket és 
fejlődésüket kell szolgálnia.


Javasolt helyszín 
	 Jókai-Csokonai tömb 3-as tervezési helyszín
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SZÁLLÁSHELY 

Fő funkció

12 önálló szoba, legkevesebb 3 különböző típusban


Kötelező helyiségek 
12 önálló szoba, legkevesebb 3 különböző típusban

közönségforgalmi terek


lobby

recepció

étkező (választható opciók függvényében, de minimum reggeli étkezés biztosítása)

mosdóblokk


üzemeltetéshez köthető terek

üzemeltetési iroda	 

teakonyha (akár egy légtérben az irodával)

személyzeti mosdó


	 

Választható opciók - ki a célközönség? 

a) hostel - a közösségi terek kiemelt szerepet kapnak (nagyméretű lounge és étkezőtér + 
közös konyha), akár a szobaterületek minimális méretűre csökkentése árán


b) butikhotel - az egész épület (külső megjelenés, belsőépítészet, szobakialakítás) sajátos, 
egyedi atmoszférával és hangulattal rendelkezik


c) munkás szállás - olcsó és gazdaságos szálláslehetőség, akár hosszútávra is

d) hagyományos szálloda - az épület étteremmel egészül ki, amely a fő funkciótól 

függetlenül is képes működni


Térkapcsolatok

Fontos szempont a közösségi terek (publikus) és a szobák (privát) arányának 
megválasztása, amely a választható opciók függvényében jelentősen eltérhet; egy hostel 
esetén a két zóna mérete közel azonos, míg egy hagyományos szálloda jóval 
gazdaságosabb ilyen szempontból és a szobaméretek növelésére helyezi a hangsúlyt.


Javasolt helyszín 
Jókai-Csokonai tömb 4-es tervezési helyszín


