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"Homok(hátság) -  
sivatag az Alföld tengersík vidékin"

Az Innovatív terek Stúdió 2023 tavaszi 

komplex- és diplomakiírása

A stúdió tervezési helyszínei a Duna-Tisza 
közén, a Felső-Homokhátságon azon belül 
is egy községben, Hernádon találhatók. Arra 
keressük a választ, hogy milyen összefüggésben 
vannak a kulturtáj speciális környezeti és 
kulturális adottságai az épített tér szerkezetével 
és minőségével? Hogyan befolyásolja az 
éghajlatváltozás az ember által belakott 
tér használatát? Milyen innovatív eszközök 
állnak az építészek rendelkezésére, hogy az 
éghajlatváltozás és az ennek következtében 
kialakuló csapadékhiány hatásait mérsékelni 
tudják? Milyen lesz a jövő falusi közösségeinek 
építészete? Hogyan formálódik a jövőben az 
elvándorlás és a modernizáció következtében 
rohamos ütemeben átalakuló falusi táj képe? 
Három tervezési helyszínen dolgozunk, 
melyen három különböző tervezési programot 
fogunk megvalósítani, egy közösségi épületet, 
egy kereskedőházat és egy ifjúsági képzési 
központot.

1 "Kéve" Közösségi Ház/ 
A kéve név a részek egységbe rendeződésére utal. 
Hernád sokszínű település, lakói az elmúlt évszázad 
során a Kárpát medence falvaiból-városaiból és 
európa más régióiból ide érkező, itt letelepedő 
családok. A tervezési program hat-nyolc egyesület és 
más kisközösség számára teremt otthont. A program 
fő eleme egy aula, olyan közösségi mozgástér, amely 
alkalmas nem versenyszerű sportolásra éppúgy, mint 
ünnepélyek, társadalmi események befogadására.

2_ "MezőKert" KeresKedőHáz/ 
A Köztársaság út - Fő út kereszteződése a település 
központja. A tervezési program egy új típusú piac 
tervezésére irányul, ami nem csak anyagi javak, 
hanem szellemi "termékek" gyűjtő- és elosztóhelye is. 
tíz-tizenkét kis üzlet, iroda, árubemutató/kiállítótér 
alkotja a programot, amik egységes szerveződése 
révén kialakul egy fedett utca, közösségi 
rendezvények számára is alkalmas formában.

3_tAnyAsor /// A Helyi tudás HázA/ 
Az egykori Felső-Hernádi tanyavilág sokszínű 
kulturális hagyományaira épülő újszerű épületcsoport. 
A tanyavilág hányavetett sorsú, de valamilyen csoda 
folytán megmaradt két sváb háza (Kőnig és 

svaldi tanya) alkotja az épületegyüttes két elemét. A 
településtől távol lévő hely nem rendelkezik a modern 
kor megszokott kényelmével. villany kivételével más 
közmű nincs, a földúton megközelíthető hely ezért 
önellátó kell legyen. A funkcionális program három 
elemből áll, ebből kettő a meglévő parasztházakban 
kap helyet (szállás, étkezés). A harmadik, tervezendő 
épület egy tudástér, ami mindenek előtt oktatási 
célokat szolgál. 
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A stúdió választható konzulensei: 
Balázs Mihály DLA egyetemi tanár 
Bartha András Márk DLA egyetemi adjunktus 
Klobusovszki Péter DLA egyetemi docens 
Schrammel Zoltán DLA  egyetemi adjunktus 
Zombor Gábor DLA egyetemi adjunktus

Meghívott építész: 
Dévényi Tamás Budapesti Műhely 
 
 
A stúdió témájához ajánlott kötelezően választható 
tárgy: innovAtív KörnyezeteK  
(tárgyfelelős: Klobusovszki Péter DLA)
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