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boomerang

A koncepció meghatározó eleme a 
“boomerang” szalagja, mely egy 
felöl összeköti, másfelöl 
meghatározza a tanszék tereit.

AA megemelt része egyszere szolgál 
könyvtári olvasóként és 
elkülönített munkatérként, ahol a 
megkezdett munka félbehagyható és a 
munkaelemek otthagyhatóak.

irattár
&

könyvtár

A tanszékhez kapcsolódó “falzug” 
vegyes funkciót kapott.

A “boomerang”-hoz csatlakozó, az 
oldalfalaktól eltartott födém két 
szintre osztja a teret.

AzAz alsó szint irattár funkciót tölt 
be, valamint itt kapott helyet egy 
mosdó és takarítószertár blokk.

AzAz emeleten egy úgynevezett 
“telefonzug”, továbbá a tanszéki 
könyvtár helyeztetett el, ami 
szervesen kapcsolódik a “boomerang” 
megemelt darabjához és az azon 
elhelyezett további könyvespolc 
szalaghoz.

titkárság

A titkárság közvetlenül a bejárat 
me é került.

Innen egyrészről tökéletesen 
belátható a tanszék egésze, 
másrészről szinte karnyújtásnyi 
távolságban van az irattár.

tanszékvezető

A tanszékvezető a többi oktatóval 
egy térben kapott helyet, ezzel 
biztosítva, hogy minden nehézség 
nélül része lehessen a tanszék 
mindennapi életének.

AA privát tárgyalásoknak a 
“boomerang” alatt kialakított 
zárható tárgyaló helyiség adhat 
helyet.

teakonyha

A tanári munkaá omások me é került 
a teakonyha ehhez tartozó 
báraszta al és kanapé rendszerrel, 
ami lehetővé teszi a munka közbeni 
relaxációt, valamint a közös munka 
kötetlenebb formában történő 
végzését.

FontosFontos koncepcioná s elképzelés, 
hogy a teakonyha a kar más tanárai 
előtt is nyitott, így biztosítva 
helyet a tanszékek közötti kötetlen 
párbeszédnek.

tanári munkaá omások

A tanári munkaá omások a 
konzultációs tárre merőleges 
szárnyba kerültek.

MindenMinden tanár a egy asztalt és egy 
zárható szekrénnyt kap, melyek a 
konzultációs tér berendezéséhez 
használhatóan mozgatható, így a az 
itt dolgozó oktatóknak lehetőségük 
van az aktuá s igényekhez alakítani 
munkaterületüket.

A tanszék legv ágosabb terét 
jelöltük ki a konzultáció és 
tervbemutatás terének.

AA modulméretű asztalok tetszőleges 
mozgatásával a berendezés mindig az 
adott igényekhez alakítható - 
egy-két fős megbeszélésektől 
egészen a nagycsoportos 
konzultációkig és tárgyalásokig.

AA mozgatható paravánok esztétikus 
kiá ítási lehetőséget nyújtanak, 
mind félévközi prezentálásoknál, 
mind pedig diplomavédéseknél.

konzultáció
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prezentáció

Funkció 

Az építészkar Középülettervezési tanszékét úgy képzeltük el, ahol az egyetem épületének 
építészeti értékei és a megváltozott használat térigénye harmóniában jelenik meg.
Fontosnak tartottuk eme ett, hogy a téralakítással a lehető legoptimá sabb komfortérzetet 
teremtsük meg.
A tanszék különféle használatát tekintve – csoportos konzultációk, egyéni munkák – egy jól 
definiált közösségi, és több, kisebb privát teret képzeltünk el. A közösségi tér játékos 
helyszíne lehet a tervezésnek, azok megvitatásának.
AA térkapcsolatok kialakításánál az építészetben rendkívül erős csapatmunka elősegítését 
szeretnénk támogatni a legkülönbözőbb téri helyzetek létrehozásával.

Ezen gondolatok mentén eltávolítottuk a jelenlegi belső válaszfalakat és a “kitisztított” 
térbe egy tárgyszerű galéria rendszert helyeztünk el. Ez segíti az egyes funkcioná s 
térrészek deffiniálását, másfelől nem csorbítja az egybenyitott térrendszer 
nagyvonalúságát.
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