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and invisible genius to fuse architecture 
and light in a natural way. 

Marc Sadler
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Részletek most talán nem is érdekesek. Elég 
talán annyit tudnunk, hogy egy építészszak-
mai rendezvény keretében az év legkiemelke-
dőbb épületei és tervei versengenek egy zsűri, 
illetve a nagyközönség szimpátiájáért. A dön-
tő előválogatását zömében külföldi szakírókból 
álló szakemberek végzik akik, képek és műle-
írások alapján hozzák meg döntéseiket. A két 
kategória több tucat pályázatából végül hatot-
hetet választanak ki. Döntéseiken érződik a jó 
szándék, ugyanakkor a szűkebb-tágabb kontex-
tus ismeretének hiánya is. Legalább is erre lehet 
következtetni abból, hogy a döntős tervek közé 
kerül egy friss diplomás, fiatal, kedves, tehetsé-
ges lány terve, ami kelet-magyarországi szülő-
helyének rettenetes állapotban lévő cigánytele-
pén céloz meg beavatkozást. Prezentációjában 
ihletforrásul Sára Sándor Cigányok című, 1962-
es filmjének egy részletét választja, ami a ván-
dorló, autentikus cigány közösségek integrációs 
nehézségeit, konfliktusait dolgozza fel. A tele-
pi terv ott téved hatalmasat, amikor ebből a fél 
évszázados filmből és makacs kulturális közhe-
lyekből arra a következtetésre jut, hogy a konk-
rét telep szélén (talán) felépülő közösségi házban 
régi roma mesterségeket, teknővájást, kosárfo-
nást és főleg vályogvetést kellene a fiatal gene-
rációnak is megtanulnia, így visszatérve egy 
idillinek feltételezett munkakultúrához, és vég-
eredményben megoldódnának a problémáik. 

Minden jó szándék és mindannak ellenére, 
hogy az építészeknek rendkívüli feladatai van-
nak a szociális és közösségi design területén, 
meg kell végre érteni, hogy néhány városi kiköl-
tözőn kívül, aki már lakott életében vályog-
házban, az nem vágyik erre többé. A telepek 
lakói nem vályogvetők, hanem Bill Gates-ek és 
Zuckerbergek, autóversenyzők, breaktáncosok, 
DJ-k, fodrászok, vagy nindzsák akarnak len-
ni, menő zöldségesek, szakácsok, pincérek, szá-
mítógép-játékosok. Ugyanúgy, mint a többségi 
társadalom tagjai, ők is internetet használnak, 
utazni szeretnének repülőn, fürödni a Balaton-
ban. Talán tisztelik nagyapjuk régi mestersé-
gének emlékét, de a kitörést nem ebben látják, 

hanem abban a valóságban szeretnének létez-
ni, amiben a társadalom szerencsésebb fele él. 
Nem erről kérdezik őket. Ezért arra válaszol-
nak, hogy persze-persze, jó a vályog. Dehogy 
jó! Építészek tervezzetek jövőt, ne pedig élhe-
tetlen múltat. Természetesen tudjuk, hogy ez 
a kérdés sokkal komplexebb és lehet, hogy 
már rég késő. Egy fiatal építész számára azon-
ban nincs más esély, mint bevett formák, fél-
reértések helyett valódi kérdésekre keresni 
a választ. Ezek a válaszok ne legyenek jogsza-
bály és papírízűek, lila ködök helyett a meg-
értés és elmélyülés vezethet valódi kitöréshez.

Kicsit más téma, de ide tartozik. Ahogyan e 
sorok írója végiggondolta az elmúlt év szerkesz-
tői munkáját, egy képet nehezen törölt ki a fejé-
ből. A szerzővel Ózdra utaztunk autón, felke-
resni Csontos Györgyiék múzeum projektjét. 
Korán reggel indultunk, így a délelőtt már az 
autópálya után szűk, szinte járhatatlan aszfaltú 
utakon talált. Megejtően szép táj, de elképesz-
tően lerobbant falvakon át vezetett az út. Nyár 
volt, rekkenő hőség. Városiként most szembe-
sültem azzal, ami a kötelező közmunkaprog-
ramok amolyan vizuális hordalékaként került 
a felszínre. Szinte arcul csapott az árokparto-
kon kapirgáló emberek látványa, pontosabban 
az a megbélyegző viselet, a rikító sárga látható-
sági mellények kegyetlen bornírtsága, tájidegen, 
kirekesztő harsánysága, ami lépten-nyomon 
szembejött velünk. Tudtuk túlzás, de valahogy 
szóba került a kiközösített, meghurcolt zsidók 
ruhán viselni kényszerült sárga csillaga. Értem 
én, hogy az útmentén dolgozó öregek, fiatalok 
biztonsága érdekében történik mindez, ezen 
a szerencsétlen tájon, ezek a szerencsétlen sorsú 
emberek mégis összefacsarták az ember szívét. 
Vizuális jelekké transzformáltak, bezacskóztak 
embereket, emberi sorsokat úgy, ahogyan nem 
kéne történnie. A kortárs magyar falu viseletkul-
túrája a többségi társadalomba tartozó, terepszí-
nű, militáns viselet és a szegények láthatósági 
mellénye között oszlik meg immár. A háborúk 
elől a tengeren menekülők sárga mentőmellé-
nyei mellett erősen a retinába égő kép 2016-ból.   

     
     
    (A szerk.)                                   
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KULTURÁLIS 
OLVASZTÓTÉGELY 
LONDON 
LUXUSNEGYEDÉBEN

Szöveg
Építész

BIRCSÁK ESZTER

OMA, ALLIES AND MORRISON, 

JOHN PAWSON, ARUP

Fotó: Gareth Gardner
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London, és az Egyesült Királyság jelenének 
tagadhatatlanul egyik legnagyobb kulturális 
beruházása volt a pár hete megnyílt Design 
Museum. A 83 millió fontot felemésztő, közel 
10 000 négyzetméteres,  egykor a Nemzet-
közösségi Intézet (Commonwealth Institute) 
épülete immár a harmadik, és egyben legim-
pozánsabb otthona az 1983-tól létező intéz-
ménynek, mely a Victoria and Albert Museum 
alagsorából, majd a Temze partján álló egyko-

ri banánraktárépületből költözött London egyik 
legelengásabb, múzeumokkal tűzdelt negye-
débe, Kensingtonba, a Holland Park sarkára.

A kortárs design és építészet vezető intéz-
ményének dedikált épület átalakítása 2012-ben 
indult el John Pawson építész, az OMA, Allies 
and Morrison és az Arup építészirodák közre-
működésében. Az alapítók, partnerek és támo-
gatók nem kis száma a projekt monumentali-
tásán túl rámutat arra a nem titkolt fenntartói 

igényre is, hogy az épület és az általa kínált 
lehetőségek a szakmai és laikus közönség 
minél szélesebb tömegeinek együttműködé-
sét segítsék elő. 

Az 1960-as években épült modernista ház 
külső és belsőépítészeti áttervezése is szo-
rosan összekapcsolódott, hiszen a belsőért 
elsősorban felelős John Pawson (akinek neve 
sokak számára ismert lehet a Pannonhalmi 
Bencés Főapátság belső terének 2007 és 2012 

Átlátható és világos térrendszer, visszafogott színekkel 
és anyagokkal, fotó: Gareth Gardner

Közel 10 000 négyzetméteres, ‚60-as évekből való 
épület, hangsúlyos tetőformával; fotó: Gravity Road

Úszó rájára emlékeztető tetőzet

Megnyílt a londoni Design Museum
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közötti redesignjáról; OCTOGON 2012/8.) egyik 
legfontosabb alapelve volt, hogy minél több 
fény járja át a múzeumi enteriőröket, minél 
transzparensebb hatású belső terek jöjjenek létre. 

A lenyűgőző nagyságú és ívű betontető, a min-
den sarkán más alakzatot mutató, de leginkább 
egy hatalmas kék rájára emlékeztető külső után 
egy tölgyfa, beton és fény uralta óriási átrium-
ba érkezik a látogató, ahol szinte egyből meg-
mutatkozik a múzeum „gerince“, az átlátható 
és világos, visszafogott színekkel és anyagok-
kal létrehozott térrendszer. 

A tető hangsúlyos formája a belső térben is 
uralkodó, grandíozus ív fut végig az átrium tete-
jén, beleveszve a legfelső emeleti kiállítótér-
be; levenni róla a szemet csak a DESINGER-
MAKER-USER feliratokat váltogató színes 
interaktív fal mozgása segít, utalva a múzeum 
megnyitóján sokszor elhangzott célra: a fel-
használó, a készítő és a designer egyaránt és 
egyenlő mértékben fontosak.

Az intézmény az eddigi téri lehetősége-
it megháromszorozta: végre van saját kiállí-
tótere a Design Museum gyűjteményének (ez 
ingyenesen látogatható) és két további kiállí-
tóhelység is szolgálja az időszaki kiállításokat. 
Ezeken kívül a földszinten működik  egy pici, 
a Prescott and Conran által tervezett kávézó, 
valamint a Phaidon kiadóval partnerségben 
létrejött design bolt Vitsoe bútorokkal beren-
dezve (a háttérben egy Keith New ablakterv-
vel), és egy 200 férőhelyes Auditorium is helyet 
kapott itt. Az első emeleten vannak az irodák, 
a Swarovski Alapítvány által támogatott okta-
tási központ, az archívum és a könyvtár, továb-
bá egy digitális és analóg foglalkozások meg-
tartására alkalmas tér.  A legfelső szinten az 
állandó kiállítást találjuk (a nemzeti örökség 
gondozását támogató Szerencsejáték Alapít-
vány jóvoltából), melyre a múzeum kurátorai, 
gyűjteménykezelői az építkezés időszakában 
a közönséggel együttműködve összegyűjtöttek 

Tölgyfa, beton és fény uralta terek,  
fotó: Gareth Gardner Kiállítási részlet, egy második világháború előtti plakát
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250 olyan tárgyat, amik kifejezni hivatottak azt, 
hogy a beküldők számára mit jelent a design. De 
itt, a legfelső emeleten található a jövő tervező-
generációinak szóló, ún. rezidenciaprogramok-
ra szánt tér, illetve  a Parabola névre keresztelt 
étterem, aminek az ablakai a Holland Parkra 
néznek  ̶   belsőépítészetét a Universal Design 
Studio jegyzi, részben klasszikusokkal (Vitra és 
Artek bútorokkal) rendezték be, részben kor-
társ bútorokkal, lámpákkal (Benchmark bár-
pulttal és Flos világítótestekkel). 

A Múzeum külön teret szentel a regisztrált 
tagjainak, hiszen célként jelenik meg az intéz-
mény működési tervében, hogy a költségek 
fedezését a jegybevételek, a támogatói, partne-
ri és kereskedelmi tevékenységek mellett a gon-
dosan kidolgozott tagsági rendszer is segíti.

Aki a mostanában látogat el a Múzeumba, 
az állandó mellett a Fear and Love: Reactions 
to a Complex World című nyitókiállítást és 
a Beazley Biztosító Társaság által létrehozott 
Beazley Designs of the Year tárlatot is megnéz-
heti, sőt, amennyiben január vége előtt érkezik, 
a Beazley-n szavazhat is arról, hogy a látottak 
alapján az egyes kategóriákban kit ítél a leg-
jobbnak. A hét kategóriában, 70 felkért személy 

(Paola Antonellitől Thomas Geislerig) ajánla-
ta alapján kiválasztott „kínálat“ a nyitott for-
ráskódú háztól (Casa Jasmina), ruhatervezés-
től (Undesigned) a tengeri szemétből készített 
cipőn (Adidas) át a MUJI-nak tervezett teáskész-
letig, vagy éppen David Bowie Blackstar albu-
mának grafikai tervezéséig elég széles spekt-
rumot fog át, vagyis mindenképpen érdemes 
megtekinteni.

A Fear and Love-on látható alkotásk a jelen-
kori félelmeinkkel és vonzódásainkkal fog-
lalkoznak. Az egyik legaktuálisabb a holland 
OMA csapatának „Pán-Európai Nappali“-ja, amit 
kifejezetten a Brexit szavazásra szántak vála-
szul: az alkotók az összes európai tagállamból 
kiválasztottak egy-egy, valamilyen módon az 
adott országhoz kapcsolódó jellegzetes tárgyat, 
majd a tárgyakkal enteriőrszigeteket alakítot-
tak ki (Magyarországot Marcel Breuer Cesca 
(B32) széke „képviselte“). 

Vagy éppen menekültválsággal kapcsola-
tos momentumokra reflektál a tárlat, amikor 
a társkereső applikáción keresztül kapcsola-
tot tartó és segítséget kérő (elsősorban) homo-
szexuális férfiak életére világít rá. Máshelyütt 
az embert követő robottól kezdve (Madeline 

Gannon: Mimus), a hordható technológiákon 
keresztül (Hussein Chalayan), a 3D nyomta-
tással készülő maszkokig (Neri Oxman: Vespers) 
egy erős, a kortárs design, technológia és társa-
dalom területeit vizsgáló történetfolyammá áll 
össze a sötét-világos térrendszer, ahol minden-
ki talál magának félni, vagy éppen szeretnivalót.

Végül az amerikai teoretikus, polihisztor 
Buckminster Fuller gondolata álljon zárásként, 
ha már a Múzeum is az ő mondatát választot-
ta az ajándék-vászontáskájára: „A legjobb mód, 
hogy megjósoljuk a jövőt az, ha megtervezzük 
azt.” Avagy idén november 24-én egy új, nagy-
szabású intézmény állt be e gondolat mögé.

„Pán-Európai Nappali“ a The Fear and Love című 
nyitókiállításon, Marcel Breuer Cesca székeivel,  
fotó: Luke Hayes

Neri Oxman 3D nyomtatással készülő maszkjai (Vaspers) 
a The Fear and Love főcímet viselő nyitókiállításon,  
fotó: Luke Hayes

A tető hangsúlyos formája a belső térben is  
„visszaköszön”, fotó: Gareth Gardner
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GEOMETRIKUS
 CSALÁDI KOMBI

HIGH-TECH
EXTRÁKKAL

Szöveg
Építészet

Belsőépítészet
Fotó

TORMA TAMÁS

TÓTH LÁSZLÓ, PAPP LÁSZLÓ,  

SCHALLING FRIGYES, SCHMIDT PÉTER

SÜTŐ KATA, SÜTŐ LÁSZLÓ

BUJNOVSZKY TAMÁS

ÉPÍTÉSZETKRITIKUSKÉNT VISZONYLAG FRISS AZ ÉRZÉS, HOGY EGYRE KEVÉSBÉ SZÁMÍT AZ, AMIT LÁTOK, ÉS EGY-

RE FONTOSABB AZ APRÓ KÜTYÜK MŰSZAKI BELTARTALMA, AMI AZ UTCÁRÓL LÁTHATATLAN. A LEGÚJABB 

KORTÁRSTECHNOLÓGIÁKKAL FELSZERELT, ESETLEG ENERGIATUDATOS VAGY PASSZÍVHÁZAT ÉPÍTETTEK MÁR EDDIG 

IS RENGETEGET, DE AZ AZ ÉSZREVÉTLEN ÁTHANGOLÓDÁS, AHOGY A FORMÁKRÓL EGYRE INKÁBB A REJTETT RÉSZ-

LETEKRE TEVŐDIK ÁT A HANGSÚLY, NEMCSAK A HAGYOMÁNYOS CSALÁDI HÁZ FORMÁIT ÍRTÁK ÁT, DE AZ ÉRTELMÉT IS.

A sátortetőkét is például? Mert, ahogy ebben 
a Pest környéki lakóparkban sétálok, hirtelen 
kortárs teszthelyzetbe is kerülök: mi megy ma? 
Az egykori laktanya méretes fái között a lakók 
talán nincsenek is tudatában, mennyire elvágy-
nak innen, láthatóan egyértelműen az olaszos, 
mediterrán minta hódít. Nyers és terrakotta 
tégla, rakott kőfalak, gyakran még a tetőcse-
rép is terrakotta színű. És igen, azokkal az ala-
csony lejtésű, lapos cseréptetőkkel, amelyeket 
nem tartós hórétegre, hanem az erős-napsüté-
ses és maximum a pineafenyők lehulló tobo-
zainak koppanására terveztek. Persze valahol 
a Duna melletti lapályon, a dombok nélküli sík-
vidéken vagyunk, amihez illenek ezek a nem az 
ég felé törekvő, inkább a talajon magabiztosan 
ülő, maximum egyszintes családi házak. Itt-
ott találunk még a török „all inclusiv” nyaralás 
emlékeire támaszkodó, törökös – balkáni fabe-
tétes emeleti ráépítményeket is – és akkor meg-
érkezünk főszereplő házunkhoz.

Lapos tetejével, dinamikusan egyszerű, de 
a környezetéhez képest mégiscsak hűvösen 
lecsupaszított kubusaival ez a puritán kortárs 
modern egyértelműen a kivétel. Itt azért meg-
jegyzem, hogy ez az egyszerűség engem nem teo-
retikusan-irányzatosan nyűgöz le, hanem telje-
sen konkrétan: van valami lefegyverzően vonzó 
ebben az oldalfal és a garázs közé felfüggesztett, 
könnyen áttekinthető formában, ami egyszer-
re képes emlékeztetni egy könyvgerincre vagy 
egy kibontott Kinder tejszeletre. Közben azon-
nal működik az a belerejtett horizontális nyu-
galom is, amit fekvő erővonalai, illetve a garázst 
vagy az emeleti rész nyílászáróit rejtő, vízszin-
tes elemből végigfuttatott árnyékoló fal sugall. 
(Ami ugyan messziről fának mutatja magát, de 
magát, de nem az: fahatású WPC burkolat.)

A ház teljes lemezalapra került, déli tájolá-
sú – részben ezért sem teljesen helytálló, amit 
néhány környékbeli állapított meg, hogy kevés 
az ablaka az utca felé, és olyan, mint egy kihú-

Keretezett, kellemes, 
kecses horizontális 
nyugalom – az utcai front

A ház hátrafelé teljes 
üvegfallal nyílik meg 
a kert felé, az emeleti 
terasz felett ritmusos 
fénycsapda-sorral

Családi ház Dunakeszi környékén
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A nappali amerikai konyha 
része külön pulttal és 
polckeretezéssel

Érezhető, hogy 
a belsőépítészek nem 
először terveztek 
a házban élő családnak

zott gyufaskatulya. Éppenséggel ebbe a formá-
ba bele lehet látni azt is, de közben – és kevésbé 
észrevehetően – nem tölti ki az oldalhatárig a 30 
x 40 méteres telket, és miközben szelíd távolsá-
got is tart a környezettől, a hátsó, déli frontra 
maximálisan nyitott. 

Ha bemegyünk, ez még nyilvánvalóbbá válik. 
Észak, azaz az utca felé valóban inkább zár, de 
a hatalmas konyha-nappali teljes üvegfallal for-
dul a déli díszkert felé. Az utcáról szintén nem 
látszik a külső forma finom tagoltsága, ha körbe-
járjuk, minden oldalán mást mutat a konzoljai-
val, kiüléseivel, illetve az árnyékoló rácsok szin-
te körbefutó áramlásával. 

De térjünk vissza a belsőbe. Látszik, hogy 
a tulajdonos szakmabeli, és ez már a negyedik 
háza, mert itt a részletek is a kiérleltségről és 
a tervezői csapattal való meglehetős összhangról 
árulkodnak. Garázzsal együtt 280 négyzetmé-
ter összterületű, a földszinten a közös terek és 
a szülők lakrésze, felül pedig a három különbö-
ző korú gyerek– mindez a maga aprólékos funk-
cióival is értelmezhetővé teszi azt, ami kívül még 
csak tetszetős áramlásnak hatott. a belsőépíté-
szek, Sütő Kata és Sütő László is szinte teljes sza-
badkezet kaptak, és látható, hogy nem először 
terveztek a házban élő családnak.

És megint a végére került, pedig lassan a leg-
fontosabb lesz a high-tech rejtett, hozzáadott 
értéke, ami mindezt – ha nem is legújabb kori 
zárójelbe, de – némiképp függőbe teszi. Mert 
a mobillal, tablettel szabályozható árnyékolás, 
a hőmérséklet és páratartalom szabályozása, 
vagy éppenséggel az emeletre vezető lépcső este 
hétkor bekapcsoló élfényei (gyerekek!), szin-
te kitágítják ezt a lakóteret, és azok a technikai 
újdonságok, amik korábban inkább passzívan, 
szégyenlős-észrevétlen mondjuk a falakba, szi-
getelésre épültek be, most aktívan életmód sza-
bályozók lettek. Közben a falakból sem a száz 
vagy kétszázmillió mindenhatósága süt. Ezt 
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Építészeti tervezés:
Tóth László, Papp László, Schalling Frigyes, 

Schmidt Péter (Tóth Project Építésziroda Kft.)

Belsőépítészet:
Sütő Kata, Sütő László (Sütő Interior)

Tervezés éve: 
2013

Átadás éve:
2015

Hasznos alapterület (nettó):
193 m2 + 88 m2 (fszt.+emelet)

a családi házat is elsősorban belülről, a prakti-
kus egyszerűsége miatt lehet megszeretni.

Kívülállóként mit nézünk meg először egy 
új családi házon? Tetszik, nem tetszik, ha igen, 
laknánk-e benne szívesen? Egyetértünk-e min-
den színével, a formával? El tudjuk-e képzel-
ni, ahogy büszkeségtől feszítve egy társaságban 
ülünk a nappali üvegfala mögött? 

Könnyen el tudjuk képzelni, de az is nyilván-
való, hogy ezzel az aprólékos figyelemmel legin-
kább a benne lakó családnak épült.

A földszinti fürdőben is 
folytatódik a fahatás és 
a finom látszóbeton párosa

A földszinti hálószoba 
kertkapcsolattal

Az emeletre vezető lépcső 
élfényekkel, mellette pedig 
a különlegesen, teljes 
falfelületre tervezett, 
óriásmintás tapéta

Az Internorm nyílászárókat a 
Tóth Project Építésziroda Kft. 
szállította és építette be
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A kert felé megnyíló házfront
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Internorm központi bemutatóterem:
2040 Budaörs (Budapark), Nyugati u. 10300/13.
E-mail: internorm@internorm.hu

22 MILLIÓ OK,
HOGY INTERNORM ABLAKOT VÁLASSZON!
22 millió eladott ablak és ajtó után az Internormmal valóban biztosra mehet.  
Tapasztalja meg személyesen budaörsi bemutatótermünkben, milyen páratlan 
élményt nyújtanak egyedi gyártású, passzívházkivitelben is kapható termékeink!

5. LAFARGEHOLCIM AWARDS 
FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉSZETI 

PÁLYÁZAT

Gyakorló építészeket és hallgatókat is 
ösztönöz a jövő építészeti megoldásainak 

alkalmazására

„A LafargeHolcim Awards nem csupán a 

figyelmet keltette fel. Mintát adott arra, hogyan 

kezeljük a fenntarthatóságot az építészetben.”  
(Alejandro Aravena, Pritzker-díjas építész, a 

LafargeHolcim Alapítvány Igazgatósági tagja)

A LafargeHolcim Awards a fenntartható építészet legjelentősebb világ-
versenye. A szakemberek legkiemelkedőbb projektjeit keresi, valamint 
a Jövő Generációjának újító ötleteit, amelyek a fenntartható építési meg-
oldásokat az építészeti kiválósággal ötvözik.

Ötödik alkalommal rendezik meg az építészek 2 millió dollár összdí-
jazású nemzetközi megmérettetését, melyre 2017. március 21-ig online 
nevezhetőek projektek és tervek az építészet, tájépítészet, városrende-
zés, tervezés, technológia, építőmérnöki és anyagvizsgálati területekről.

A verseny fő kategóriája nyitott az építészek, tervezők, mérnökök, 
kapcsolódó tudományágak hallgatói, projektgazdák, építő és kivitelező 
cégek számára, akik napjaink építészetének és építőiparának technoló-
giai, környezeti, társadalmi, gazdasági és kulturális kérdéseire mutat-
nak be fenntartható megoldásokat. 

A 30 év alatti pályázók projekt koncepciókat, elképzeléseket, újító ötle-
teket is benyújthatnak, függetlenül azok megvalósításának valószínűsé-
gétől, illetve a projekt kivitelezés aktuális fázisától: a Jövő Generáció-
ja kategória kifejezetten a hallgatók és pályakezdők ambiciózus, kreatív 
és konvencióktól mentes ötleteit keresi.

Az öt földrajzi régióban zajló verseny során minden régióban a társa-
dalom-, gazdaság- és műszaki tudományok területeit képviselő elismert 
szakértőkből álló zsűri bírálja el a pályamunkákat. A kritériumok között 

szerepelnek az innovativitás és a széleskörű alkalmazhatóság, az eti-
kai normáknak és társadalmi elfogadásnak való megfelelés, az erőfor-
rásokkal való gazdálkodás és környezeti teljesítmény, gazdasági élet-
képesség és kompatibilitás, valamint a környezetbe való illeszkedés és 
esztétikai hatás.

A győzteseket öt egymást követő díjátadó ünnepségen hirdetik ki 2017 
második félévében. A győztesek automatikusan jelöltté válnak a világszin-
tű megmérettetésre 2018-ban. A versenypályázatra való nevezés ingye-
nes és angol nyelven történik a www.lafargeholcim-awards.org felületen. 
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Építészeti 

extrémsport
Ikervilla Budaligeten

Szöveg
Építész

Fotó

TORMA TAMÁS

BENCZÚR-WEICHINGER STUDIO

BUJNOVSZKY TAMÁS
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KÜLÖNLEGES HELY, JELENTSEN EZ BÁRMIT IS. MERT EZ ÁLTALÁBAN – ÉS MINDIG VALAMI ELLENÉBEN – A TERVEZŐ, AZ ÉPÍTTETŐ SZÁMÁRA 

ROSSZAT JELENT, KÉNYSZEREKET, ELHÚZÓDÓ ENGEDÉLYEKET, PLUSZKÖLTSÉGEKET, ÉS FŐLEG A KEZDETI LELKESEDÉSEK MEGÁLLÍTHATATLAN 

APADÁSÁT. AZTÁN HA VÉGRE KÉSZ, MÉGIS VALAMI KÖZÖS BÜSZKESÉG KEZD IZMOSODNI.

Szóval az a bizonyos különleges helyzet nem 
messze a Hűvösvölgyi Nagy-rét és a még sza-
badon csordogáló Ördög-ároktól, egy hatal-
mas sziklafal tövében adódott. A környéken 
alighanem csak nagyon kevesen tudhatják, 
hogy száz-százötven éve itt még egy kőbá-
nya működött, a  későbbi ház pedig a  vala-
hai bánya meddőhányójának helyén épült fel. 

A meddőt nyolc méter mélyen kellett előbb 
eltakarítani, hogy egyáltalán az alapozáshoz 
fogjanak, de ez a kezdeti durva hendikep később 
több lehetőséget is kitermelt magából. (Arról 
nem beszélve, hogy extrémitása miatt, viszony-
lag közel a városhoz, a budai hegyekben egy 
ekkora – 1200 négyzetméteres - telek relatíve 

olcsón volt megszerezhető.) Egyrészt a nyolcmé-
teres támfal előtt az alapok négy-négy pillérre, 
illetve kútalapra kerültek, másrészt a tervezett 
hőszivattyút sem kellett kockázatosan és költsé-
gesen komoly mélységekig fúrni, hanem sikerült 
megoldani, hogy az emlegetett,különösen mély 
alapokban, három különböző szintben fektetett, 
vízszintes csőhálózattal hasznosítsák a talajhőt. 
Egészen pontosan három-, öt- és hétméter 
mélyen építettek ki egy-egy hálózatszintet, ami 
funkcionál, mert a hegyláb hő-akkumulátorként 
működik – nem véletlenül kezeli referencia-
munkaként ezt a projektet a hőszivattyús cég is.

Kívülről mindebből nem sok látszik, a ház 
lakótömbje magasan az utcaszint fölött áll, azzal 

Különös, izgalmas, 
szabálytalan szabályosság

A közeli szürke szikla alatt 
egy-két tónussal még sötétebb 
szürke a ház
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Az étkező-nappai-konyha 
egybefüggő tere, panorá-
mával a hegyoldalra

A házbelsőben a külsővel 
ellentétben jórészt  
a melegebb tónusok 
dominálnak

A házbelsőben a külsővel 
ellentétben jórészt  
a melegebb tónusok 
dominálnak

A házbelsőben a külsővel 
ellentétben jórészt  
a melegebb tónusok 
dominálnak

A házbelsőben a külsővel 
ellentétben jórészt  
a melegebb tónusok 
dominálnak

A házbelsőben a külsővel 
ellentétben jórészt  
a melegebb tónusok 
dominálnak

A házbelsőben a külsővel 
ellentétben jórészt  
a melegebb tónusok 
dominálnak

A házbelsőben a külsővel 
ellentétben jórészt  
a melegebb tónusok 
dominálnak

A házbelsőben a külsővel 
ellentétben jórészt  
a melegebb tónusok 
dominálnak

A házbelsőben a külsővel 
ellentétben jórészt  
a melegebb tónusok 
dominálnak

A házbelsőben a külsővel 
ellentétben jórészt  
a melegebb tónusok 
dominálnak

A házbelsőben a külsővel 
ellentétben jórészt  
a melegebb tónusok 
dominálnak

csak a  kürtőszerű és kissé kies lépcsőházak-
na köti össze, ugyanakkor határozottan pasz-
szol ehhez a sziklás környezethez.És a  terve-
ző véleménye szerint felesleges a „környezetbe 
illesztéssel”példálózni, de itt és ez az építészválasz 

nagyon is eme baltávalfaragott föld- és kőközpon-
tú, minerális környezetet képes újrafogalmazni.  

Nevezhetnénk ikerháznak is, de ez az újfajta 
ikerház gyakran az építőkön is kifogott, mert 
vonalait nem az egyszerű tükörszimmetria 

alakította. A telek újrafeltöltése után lényegé-
ben egy trapéz alakú plató szolgált a két háztag 
alapjául. Trapéz alakú lett a két különálló lakás 
is, amit a mély lépcsőház nyaktagja köt össze. 

Az utcáról viszont a homlokzat – különösen 
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vezett barnája erre a fémes-köves szürkére, és 
elmaradtak a mélyebb homlokzatsíkokban, illet-
ve a nyílászárók körül tervezett faburkolatbetétek. 

A ház hátulja és a sziklafal között izgalmas, 
zárt plató képződött a  kerti sütögetés hely-
színéül, a tulajdonosok még egy kisebb, kőbe 
vágott barlangüreget is megörököltek itt, de új 
külső tér szintén keletkezett a ház oldalánál. 

A sziklafal miatt elvileg a ház tájolása nem len-
ne túl szerencsés – északnyugati, északi –, ezt 
ellensúlyozza viszont a szikla temperáló hatá-
sa és a magaslatról a környék domboldalaira 
nyíló kilátás. Különösen a két lakrész oldalán, 
amúgy a konyhapultok fölött nyitott hosszú, 
keskeny szalagablak mozgatja meg a  fantázi-
át, és a részben a lépcsőház fölött az északi lak-
rész falábavágott, kissé szokatlan felső ablak. 
Ezt a  lakást akár hátrányosabb pozíciójúnak 
is vélhetnénk,de ez a déli üvegfal itt, ahol egy 
födémáttörésen keresztülegyébként kétszin-
tessé válik a nappali, a szokatlan beeső fények 
mellett egy, az épületrészek közé ékelt lépcső-
ház tetején kialakított tetőteraszra is kinyit.

A természetes fény járta 
fürdőben ismét a szürkés 
árnyalatok

az emelet – egy szintben látszik, ami mintha 
kissé elfordulva kerülne egyenesbe a földszinti 
teraszok beugrásához képest. Különös, izgalmas, 
szabálytalan szabályosság ez, aminek csak a hely-
színrajzán derül ki, hogy a két egymás mellé 
helyezett családi kubus nem is teljesen egyforma, 

még a fémborítású tetővonalak is különböznek.
De folytathatjuk a színezésével is. A szürke 

szikla alatt egy-két tónussal még sötétebb szürke 
a ház, a tervezés, építés alatt láthatóan és fokoza-
tosan közelített kissé komor környezetéhez. Az 
építkezés előrehaladtával változott például a ter-

Részlet az egyik 
hálószobából
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Építészeti tervezés:
ifj. Benczúr László  

(Benczúr – Weichinger Studio Kft.)

Belsőépítészet:
Weichinger Miklós, ifj. Benczúr László  

(Benczúr – Weichinger Studio Kft.)

Tervezés éve:  2010

Átadás: 2016

Lakás alapterületek (nettó):
78,06 (’A’ lakás) + 24,17 (terasz) m2;  

80,99 (’B’ lakás) + 21,55 (terasz) m2

Trapéz alakú lett a két 
különálló lakás, amit  
a mély lépcsőház 
nyaktagja köt össze

Szóval kívülről látszólag szokatlan és külön-
leges, és lakói számára még a vártnál is sokkal 
több személyre szabott formát, funkciót és ott-
honosságot sikerült kitermelni az egykori med-
dőhányóból.
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ANDRE AGASSI EGYKORI SZÍNPOMPÁS VISELETE ÉS A „FEHÉR-SPORT” ELEGANCIÁJA ÖTVÖZŐDIK ABBAN 

AZ ÉPÜLETBEN, AMELYET NEMRÉG ADTAK ÁT ÓBUDÁN, FOGALMAZTA MEG PLASZTIKUSAN KENDIK GÉZA, 

VEZETŐ TERVEZŐ. AGASSI EMLÍTÉSE TALÁN AZÉRT SEM MELLÉKES, MERT, MINT MEGTUDTUK TŐLE, A TENISZ 

VILÁGSZTÁRJAINAK TANÁCSA ALAPJÁN VALÓSULT MEG A MAGYAR NEMZETI TENISZ EDZŐKÖZPONT ÉPÜLETE. 

TENEZ!*
VILÁGSZTÁROK TANÁCSA A „HABARCS“ 

A MAGYAR TENISZ ÚJ FELLEGVÁRÁBAN

Az új létesítmény a korábbi Bányászati Vállalat 
teniszközpontja helyén épült, ott, ahol az 1970-
es évek óta barakkszerű konténerekben öltöz-
tek a teniszezők. Ezt a méltatlan állapotot írta 
most felül a Kendik Géza tervei alapján épült, 
merész színvilágú és a család minden tagjára 

„gondoló” új épület. Idehaza a jelentős sport-
beruházások korát éljük, most a teniszre is sor 
került. Talán nem véletlenül, mert a hagyomá-
nyosan „úri”, de még most is annak tartott sport 
hazai körülményei valóban nem voltak alkal-
masak az utánpótlás és a profi játékosok felké-
szítésére, és nemzetközi tornát sem tudott ren-
dezni „házon belül” a Magyar Tenisz Szövetség. 

A lepusztult konténerek helyén most nemzet-
közi mércével mérve is színvonalas, merészen 
játékos központ épült. Tervezője, Kendik Géza, 
szintén amatőr, rendszeresen teniszező, mie-
lőtt nekiállt volna a program kidolgozásának, 
aktív és visszavonult profi játékosoktól, világ-
sztároktól kért szakmai tanácsot, hogy szerin-
tük milyennek kellene lennie egy tenisz edző-

központnak.  Idehaza a korábbi wimbledoni és 
Roland Garros-bajnok, Taróczy Balázs segítette 
munkáját, együtt készítettek egy látványos kis 
füzetet is, mellyel Kendik sorra járta a Grand 
Slam-tornákat, s ott Taróczy segítségével világ-
nagyságoktól kért és kapott meghatározó taná-
csokat az új épülettel kapcsolatban – vélemé-
nyük kézírással a füzetbe is bekerült. 

Mats Wilander például a gyerekek oktatása 
idején a szülőknek a pályáktól való távoltartá-
sát, Pat Cash pedig a világítás fontosságát emelte 
ki.  Azonban szinte minden beírás egybehang-
zóan hangsúlyozta, hogy a teniszpálya legyen 
ismét a családi kikapcsolódás színhelye, ennek 
megfelelő hangulattal, több generációhoz kötő-
dő funkciókkal. 

Az előtanulmányok során az is kiderült, nincs 
általános recept, ilyesmi a nemzeti teniszköz-
pontok kialakítására sok országban nem is léte-
zik. Kendik számára egyértelmű előkép tehát 
nem állt rendelkezésre, leginkább a svájci pél-
dához tudta a hazai törekvést közelíteni. 

Lejárat a pályák felé

Az új létesítmény a korábbi Bányászati 
Vállalat teniszközpontja helyén épült

Szöveg
Építész

Fotó

BÁN DÁVID

KENDIK GÉZA

BUJNOVSZKY TAMÁS
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A megvalósult program három, akár külön-
választható funkciót foglal magában: egy kisebb 
szállórészt, találkozóhelyet és büfét, valamint 
természetesen a teniszhez közvetlenül kapcsoló-
dó területeket, így közösségi helyiségeket, kondi-
termet, rehabilitációs részleget, illetve a Magyar 
Tenisz Szövetség irodáit. A cél az volt, hogy e 
három láb együttesen kielégítse a teniszezés igé-
nyeit, de akár külön-külön is működhessenek. 
A központ egyszerre szolgálja a versenysportot, 
hiszen rendezhetnek itt 2-3 hetente bajnoksá-
gokat – egyúttal a helyszínen el is tudják szállá-
solni a versenyzőket, illetve az amatőr játékoso-
kat –, de ide járhat tanulni a fiatal utánpótlás is. 

A Mátyás-hegy keleti lankáján, szabálytalan 
terepviszonyokhoz idomul az új épület, amely-
nek alaprajzi formáját leginkább két, lazán egy-
másra dobott teniszütő ihlette. A háromszintes 
épületbe a hegy felőli oldalról létesült bejárás, 
így a belépő rögtön a legmagasabb emeleten 
találja magát, onnan indul lefelé, a pályák szint-
jére. A parkoló felől két híd vezet a hegy vonula-
tába szinte beleguggoló épület második emeleté-
re – külön a szállodarészbe és külön a központba. 
Ez utóbbiban a belépőt rögtön a recepciós pult 
fogadja, innen nagyszerűen bejárhatók a külön-
böző funkciók: az érkezés szintjén a Szövetség, 
az edzők, a játékvezetők irodái, amelyekből köz-

Tömör lamellás fémburkolatán 12 szín 
jelenik meg, de jellemzően a piros, a fehér 
és a zöld dominál
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vetlen kilátás nyílik a pályákra; lejjebb, az első 
emeleten az öltözők, konditerem, emellett büfé – 
kellemes találkozóhellyel –, majd a pályák szint-
jén beltéri futópályák, s a létesítményt kiszolgáló 
raktárak létesültek. Ugyanakkor a centerpályák 
mellett elhelyezett tribün is az épületből köze-
líthető meg, így – megfogadva Wilander taná-
csát – a szülők nem rohanhatnak le a pálya szé-
lére befolyásolni az edzés menetét.  

Az épület arculata is újdonságnak számít, 
hiszen mindenképpen szakított a teniszvilág 
korábban megszokott „fehér” hagyományai-
val, ahol mindennek meghatározott színe volt: 
a salakpálya csak téglavörös, a játékosok öltözé-
ke csak fehér lehetett, ezekhez pedig monokróm, 
visszafogott épületek járultak háttérként. Kendik 
Géza Andre Agassihoz köti a tenisz kiszínesedé-

Az átadás előtti pillanatok

A régi, lepusztult konténerek helyén most 
nemzetközi színvonalú központ épült

Könnyen karbantartható, funkcionális belső
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sének kezdetét, ennek nyomán a teniszközpont 
is kifejezetten merész, vibráló lett. A homlok-
zat tömör lamellás fémburkolatán 12 szín jele-
nik meg, de jellemzően a piros, a fehér és a zöld 
dominál, ami a nemzeti trikolóron kívül utal 
a zöld helyoldal és a salakos pálya közötti szín-
beli átmenetre is. A nyílászárókat a lamellák-
kal teljesen be lehet zárni, így egy összefüggő 
síkhomlokzat rajzolódik ki. Maguk a lamellák 
pedig kisebb rézsútos bemetszések mentén talál-
koznak, amelyek a teniszre kihegyezett szemű 
szemlélő számára az ütő nyelének gripjét jelení-
tik meg. Ha a teniszütő analógiáján tovább hala-
dunk, akkor a nyélként leírható, fémborítású 
épületrészhez egy annál kisebb, de teljes szint-

ben üvegezett egység kapcsolódik, benne a Szö-
vetség irodáival, a bírók helyiségeivel, a társal-
góval. Az épület átadására a 12 pálya is megújult, 
így az új központ megfelelő centrum lett végre 
az amatőr és a profi hazai teniszsport számára. 

*Függelék, avagy rövid tenisz etimológia: 
A francia eredetű páros labdajátékban, vala-
mikor a 15. században, midőn az adogató fél 
odaütötte, gyakran puszta kézzel ellenfelének 
a labdát, így kiáltott: „Tenez!” A „tenir” (fog-
ni, tartani) ige 1 sz. 3. sz. felszólító alakja ez, s 
mikor az angolok is átvették a játékot, a kiál-
tást „tenis”-nek hallották. Innentől pedig min-
den világos. – a szerk.

A piros-fehér-zöld lamellaszín a nemzeti 
trikolóron kívül utal a zöld helyoldal és  
a salakos pálya közötti színbeli átmenetre is

Domboldalba ültetett építészeti tömeg

Vezető tervező:
Kendik Géza (Studio A4)

Építész:
Papp Zoltán, Hargitay Zsófia

Statika: 
László Viktor

Épületgépészet: 
Végh Benedek

Épületvillamosság: 
Tóth Zoltán, Juhász Péter

Tervezés éve: 
2014

Átadás éve: 
2016

Bruttó összterület:

1300 m2
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(Balról jobbra) John 
Fitzerald, Pat Cash, 
Taróczy Balázs, Heinz 
Günthardt

Taróczy Balázs

TARÓCZY BALÁZS
Kétszeres Grand Slam-győztes és háromszoros 
párosvilágbajnok teniszező, aki 1990-es visszavonulásáig 
az egyik legeredményesebb hazai profi teniszező volt. 
Egyéniben összesen 13 tornát nyert meg, mindet salakos 
borításon. Jelenleg szaktanácsadóként, szakkommentátorként 
tevékenykedik.

BABOS TÍMEA
Az egyik legeredményesebb hivatásos, aktív hazai játékos, az 
egyéni világranglistán jelenleg 26. helyezett, párosban pedig 8. 
volt 2015 nyarán. Juniorként párosban háromszor győzött Grand 
Slam-tornán.
 
HEINZ GÜNTHARDT
Visszavonult svájci profi teniszező, aki ötször nyert páros 
világbajnokságot az 1980-as években, párosban Taróczy Balázs 
partnereként két Grand Slam-győzelmet és három világbajnoki 
címet könyvelhetett el. Később edzőként dolgozott, így többek 
között Steffi Graf útját egyengette.

PAUL MCNAMEE
Az ausztrál sportoló az 1970-es évek közepétől másfél évtizedig volt 
a profi teniszcirkusz részese. Összesen öt páros-, vegyespáros Grand 
Slam-győzelem fűzödik a nevéhez, de 1982-ben egyéniben az Ausztrál 
Openen is elődöntőig jutott, kétszeres Davis Kupa-győztesnek is 
vallhatja magát. Pályafutása lezárultával sportvezető lett. Nevéhez 
köthető az Austral Open megújulása, de más sportágakban, így a golf, 
a futball és az országúti kerékpározás menedzselésében is kipróbálta 
magát.

MATS WILANDER
Korszakos teniszező, az International Tennis Hall of Fame tagja. 
A korábbi világelső svéd profi teniszjátékos, aki hét egyéni és 
egy páros Grand Slam-győzelmet szerzett, számos rekordot 
állított fel pályafutása alatt. Visszavonulása óta edzőként és 
szakkommentátorként tevékenykedik, jelenleg a nemzetközi 
teniszvilág legelismertebb televíziós személyisége. 

PAT CASH 
Jelenleg Nagy-Britanniában élő ausztrál teniszező, a szerva-röpte játék és a cirkusz egyik legsikeresebb művelője. 
Nem mellékesen wimbledoni bajnok, kétszeres Davis Kupa-győztes és 1988-ban a negyedik is volt a világranglistán.

A NEMZETI TENISZ EDZŐKÖZPONT MEGTERVEZÉSÉHEZ 
SZAKMAI SEGÍTSÉGET ADÓ TANÁCSADÓK

Mats Wilander

Babos Tímea
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„FŐ CÉLJA ÖSSZEHOZNI  
A TENISZTÁRSADALMAT”
A TENISZSZÖVETSÉG ÚJ OTTHONA, A NEMZETI TENISZ EDZŐKÖZPONT A KÖZÖSSÉGÉPÍTÉST SZOLGÁLJA, AZ ÁTLÁTHATÓSÁGOT SZIMBOLIKUSAN 

IS MEGJELENÍTI, ÉS HAGY TERET A TÁVLATI TERVEKNEK. SZŰCS LAJOS ELNÖK ÉS RICHTER ATTILA FŐTITKÁR NYILATKOZOTT AZ OCTOGONNAK.

Ujlaky-Gazdag István: Milyen szempontjai voltak a Szövetségnek az új 
székház építészeti kialakításakor?
Szűcs Lajos: Mindenekelőtt látniuk kellett volna, mi volt itt előtte. Annak 
függvényében az elsődleges cél az lett volna, hogy egyáltalán legyen vala-
mi. Itt egy forgácslapból és acélszerkezetből épült tákolmány volt, ahol 
a csempe már akkor is feljött, ha rálépett egy húszkilós gyerek. Elsősor-
ban egy olyan edzésközpontot szerettünk volna, amely méltóbb a tenisz-
ben megszokott állapotokhoz.

A Szövetség korábbi székháza ugyanakkor nem itt volt, hanem a Magyar 
Sportok Házában.
SzL: A Magyar Sportok Háza azzal a céllal épült, hogy egy helyen meg-
találhatóak legyenek a sportszövetségek, azonban ennek igazából addig 
volt valódi értéke, amíg a MOB is ott volt. Amint a MOB átköltözött a Csörsz 
utcába, a szövetségek egyre nagyobb része költözött el, hiszen olcsónak 
nem éppen mondható a bérleti díj, a rossz parkolási helyzetről, és szű-
kös kiszolgáló-létesítményekről nem is beszélve.

Milyen speciális funkciói vannak az új székháznak?
SzL: Azt akartuk, hogy egy olyan kiszolgáló hely legyen, amely kicsit ott-
hona is az edzőknek, játékosoknak, a vidéki versenyzők számára pedig 
kialakítottunk egy kis kollégiumszerű részt, ahol megoldható az elhelye-
zésük, tehát egyfajta akadémiaként is gondolunk erre az épületre.

Richter Attila: Az edzésközpont hű a nevéhez, amennyiben a tíz pálya 
(hat salakos, három kemény borítású és egy fedett) mellett futófolyosó, 
konditerem is található benne, a napi edzések így az év 12 hónapjában 
elvégezhetőek. A válogatott játékosok kapcsolata így szorosabb lesz a 
Szövetséggel, ugyanakkor ez nem versenyközpont – alkalmas kisebb ver-
senyek rendezésére, de nem ez az elsődleges funkciója. A versenyköz-
pont, ha minden jól megy, tavaszra épül fel, a Margitszigeten. Ez az épü-
let kicsit puritán, egyszerű, mégis nagyszabású, impozáns, amelynek a 
fő célja összehozni a tenisztársadalmat, a legfontosabb funkciója pedig 
elősegíteni és optimalizálni az edzéseket.

A tisztán üvegfalú iroda, ahol ülünk, tárgyalónak is igen mutatós.
SzL: Aki ide bejön, egy komoly helyen érezheti magát, ezt szolgálja az 
egész térkialakítás. Az üvegasztal és az üvegfal persze utal az átlátha-
tóságra, de a lényeg, hogy öt éve elkezdtük a teniszt itthon is visszahozni 
arra a szintre, amit a világban elfoglal. Magyarországon még mindig gya-
nakodva néznek a teniszre, él az a kép, hogy a tenisz a gazdagok sport-
ja, zárt világ, a klubrendszerbe nem lehet tisztán belelátni. A világban 
ugyanakkor a tenisz a legszponzoráltabb női sportág, nézettség szem-
pontjából pedig az élmezőnyben van mindkét nemnél, arról nem beszél-
ve, hogy a programjainknak köszönhetően szinte bárki űzheti, nem iga-
zán drága sport.

Jöttek is szépen az eredmények, elsősorban a junioroknál. Ha már ilyen fej-
lődésnek a hazai tenisz, gondoltak-e a központ bővíthetőségére?
SzL: A versenyt és az edzést próbáljuk különválasztani. Korábban sosem 
látott támogatást kapott a magyar sport, ezen belül pedig a magyar tenisz 
is a kormánytól. Ennek a támogatásnak köszönhetően a margitszigeti ver-
senyközpont óriási lehetőség lesz, méltó a címlapokra, ugyanis a világon 
egyedülálló, hogy a város közepén van, mégsem a városban, hanem egy 
csodás természeti környezetben. Akiknek elmondtuk az ötleteinket, azok 
rendkívül optimisták lettek.

„Aki ide bejön, egy komoly 
helyen érezheti magát, ezt 

szolgálja az egész térkialakítás”
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RA: Tudni kell, hogy ez az épület, az egész koncepció 2013-ra volt tervez-
ve. 2012 végén nyújtottuk be a terveket, amikor elindult a kiemelt sportág-
fejlesztés. Eredetileg 2014 elejére kellett volna elkészülnie, az akkor ter-
vezett épület egy picit nagyobb volt a jelenlegi, 1300 négyzetméteresnél. 
Az északi szárnyban lévő raktárhelyiség fölött van egy üres tér, amely-
nek egybe kellett volna épülnie, hogy magában foglaljon egy bentlakásos 
iskolát. Ez a jövőben megvalósítható, de nem elsődleges szempont. Az 
építkezés elhúzódását azonban utólag szerencsésnek érezhetjük, mert 
mire megépült az edzésközpont, addigra olyan fejlődésen ment keresz-
tül a sportág, amely indokolttá teheti a bővítést.

SzL: Három éve, amikor a közgyűlésen papíron bemutattuk az első ter-
veket, nem biztos, hogy normálisnak gondoltak bennünket. Azt kérdez-
ték, minek ez az egész, aztán elnéző mosoly kíséretében megveregették 
a vállunkat, hogy „jól van, csináljátok”.

Jelenleg milyen állapotban van a központ?
SzL: Még a hivatalos átadás előtt vagyunk, most az apróbb hibák kijaví-
tása folyik. (Interjúnk november közepén készült - a szerk.)

RA: November végére szeretnénk, ha a szövetség is át tudna költözni, és 
ez reális is. Az épületet használjuk, az edzők már itt vannak, én is próbá-
lok innen dolgozni, alakul szépen.

Ehhez képest szeptemberben már rendeztek egy-egy junior DAVIS-, és 
FED-kupa-találkozót.
RA: A versenyt megrendezték, és a nemzetközi sajtó tudósításai fele-
fele arányban szóltak az épületről, illetve a versenyről. Az ITF igazgatója 
minden egyes beszédben és nyilatkozatban elmondta, hogy a július végi 
helyszíni bejáráson – amikor normálisan a pályák méretét ellenőrzik, a 
megfelelő öltözőszámot, és hasonlókat – ennek az épületnek a helyén egy 
vázszerkezet fele, valamint a legalsó szint betonpilléreinek egy része volt 
meg, a hátsó rész pedig egy nagy kupac föld volt. Amikor bejárták a hely-
színt, és kérdezgették mi micsoda, határozottan elmondtam, hogy ez lesz 
a players lounge, ezek az irodák, ez a sajtószoba. Erőteljes kétkedéssel 
fogadták, de olyan meggyőzően mondtuk nekik, hogy valamiért elhitték, 
látták, hogy képesek vagyunk megvalósítani. Egy hónappal az esemény 
előtt aztán kértek képeket e-mailben, de azok csak nem akartak megér-
kezni. Érezték, hogy nem túl rózsás a helyzet, ám amikor megérkeztek, 
tátva maradt a szájuk – onnantól kezdve egészen megváltozott a véle-
ményük. Nyilván nem szándékosan centiztük ki ennyire, de pont elké-
szült végszóra, a világbajnokságra, ahol gyönyörű időnk volt, a 14 külföl-
di csapat pedig úgy ment haza, hogy egy csodás helyszínt látott, és az itt 
készült sajtófotók is nagyon rendben voltak. Az épület végül nem csak 
funkciójában volt Nemzeti Központ, hanem hozzájárult ahhoz is, hogy 
közel kétszáz külföldi sportoló, bíró, sportvezető gyönyörű emlékekkel 
térhetett haza Budapestről.

„Azt akartuk, hogy egy 
olyan kiszolgáló hely 
legyen, amely kicsit 

otthona is az edzőknek”

Részlet az öltözőkről

Az épület arculata szakít a teniszvilág korábban 
megszokott „fehér” hagyományaival



Hosszú caplatás, és némi hegymeneti légszomj 
kialakulása után érkezem a Folyondár utca és 
a Mikoviny utca sarkára – ez utóbbi helyen üze-
mel ugyanis 2014 tavaszától a Tálentum Tenisz 
Klub helyén a Magyar Tenisz Szövetség Nemze-
ti Edzésközpontja.  A buszt lekéstem, a mere-
dek emelkedőnek gyalogszerrel vágtam neki, 
és e döntésemért azóta is egyfolytában átko-
zom magam – olyannyira, hogy biztos vagyok 
benne: már semmi sem dobhatja fel ezt a rosz-
szul induló napot. 

Ennél nagyobbat nem is tévedhetnék. Ahogy 
a sarkon befordulok, az utca végén csodálatos, 
már-már mesebeli ékszerdoboz tűnik fel előt-
tem, amely színes, vidám homlokzatával egy 
Rubik-kocka és egy kacsalábon forgó, szivár-
ványos LEGO-építmény hibridjeként varázsol 
derűt a késő őszi zimankóba és ad új energi-
át a feléje közeledőnek. Közelebb érve válik 
igazán érzékelhetővé a frissen elkészült épü-
let egyszeri és megismételhetetlen ritmusa: a 
homlokzatot alkotó, különböző színű és hosz-
szúságú lamellák között nem találni két egy-
formát - minden egyes panel színe és hossza 
is eltér, így egy mesterien kidolgozott mozaik 
nélkülözhetetlen, megszabott helyű fragmentu-
mává válnak. A fedőelemek rendezett véletlen-
szerűsége egyszerre juttatja eszembe a profi 
teniszmeccsek sodrását, lendületét, és a játé-

kos rögtönzött döntéseinek csodálatos kiismer-
hetetlenségét – a legizgalmasabb mérkőzések 
játékdinamikájának vérpezsdítő elegyét. Csak 
mikor már az épület közvetlen közelében állok 
a homlokzatot kivitelező, egyébként árnyékolás-
technikával foglalkozó SYBA NAPVÉDELEM Kft. 
két munkatársával, látom meg az észrevétle-
nül megbúvó, a fedőelemekkel száz százalékig 
megegyező színű és anyagú, a paralelogram-
mák sorába láthatatlan téglalapokként simuló, 
egymás alatt elhelyezkedő billenő lamellákat, 
amelyek egyetlen gombnyomásra apró szár-
nyakként emelkednek ki a falak síkjából. Olyan 
tökéletesen illeszkednek a homlokzat síkjába, 
struktúrájába, hogy még közvetlen közelről is 
csak néhány vékonyka illesztés árnyéka árul-
kodik jelenlétükről – látszik, hogy sziszifuszi, de 
remekül kivitelezett munkáról van szó.  

Az összkép lehengerlő, így valósággal meg-
döbbenek, amikor a projekten dolgozó ügyveze-
tő igazgató, Takáts György és kollégája, Bodoki 
József elárulja: ez az első ilyen munkájuk. 

„Árnyékolástechnikával foglalkozunk, így 
eredetileg azzal kerestek meg, hogy a bille-
nő lamellák homlokzatba implementálására 
adjunk megoldási javaslatot” – kezd bele Takáts 
György a kivitelezés kalandos történetébe. „Az 
alumíniumbeszállító cég, akivel kapcsolatban 
állunk, kialakult, fix homlokzati rendszerrel dol-

SYBA Napvédelem Kft. | 2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 1. | Tel.: (+36-30) 553 7452 | Web: www.syba.hu

gozik. Így került szóba, hogy esetleg az egész 
homlokzatot mi készítsük el. Ez tehát az első 
ilyen megbízásunk. Ráadásul ez a rendszer 
sem arra lett kitalálva, hogy ilyen homlokza-
tot készítsenek belőle.” „A szisztémát fixen hat-
száz milliméter hosszú lemezekre fejlesztet-
ték ki, amelyeket hálóban, derékszögben lehet 
felszerelni” – veszi át a szót Bodoki József. „Itt 
pedig a koncepció lényegét épp a harmincfo-
kos szögben megdőlő, egymáshoz képest eltolt 
paralelogrammák adták. Megkaptuk a homlok-
zati tervet, amelyen színkódokkal, pontos hosz-
szúsággal és pozícióval megjelölve tárult elénk 
a fedőelemek aprólékosan kidolgozott moza-
ikja, amelynek esetében egyetlen elemet sem 
lehet kicserélni, megváltoztatni, mert akkor 
az egész rendszer felborul, és az elemek nem 
illeszkednek egymásba – akár egy puzzle ese-
tében, amelyben minden elem helyzetét ponto-
san meghatározza a korábban lerakott.” 

És valóban, most, ahogy újra ránézek az épü-
letre, minden más megvilágításba kerül: jól lát-
szik, milyen aprólékos, ördögi kirakós lehetett a 
terv pontos követése – és akkor a lamellák imp-
lementálásáról, a finom motorikus megoldások-
ról, a sarokelemek elbújtatásáról és a számos 
strukturális kihívásról még nem is beszéltünk. 

„Gyakorlatilag a legelső felhelyezett elem 
meghatározza az összes további helyzetét, 

így tévedésnek, improvizációnak egyszerűen 
nincs helye. Elég kicsit elfáradni, és egy meg-
felelő színű, épp hogy eltérő hosszúságú ele-
met felcserélni egy másikkal, hogy a falszakasz 
végén az egész rendszer boruljon – a befejező 
elem nem illeszkedik, és kezdhetjük elölről.” – 
Akárcsak a teniszben, itt is jó pár lépéssel előre 
kellett gondolkodni, mégis sikerült megugrani 
a kihívást. „Ehhez a már meglévő, derékszöge-
ket használó hálóhoz lett kiszámolva minden 
rendszerelem: a kávák, a csomópontok, a soro-
lók, a műszaki megfelelőség, a dilatációs profil, 
minden. És ezt kellett tulajdonképpen elbújtat-
nunk a paralelogrammák mozaikja alatt, illetve 
a kettőt valahogy egymáshoz hangolni, illesz-
teni, áttervezni. Abban, hogy ez így nézzen ki, 
hogy a csukott lamellák esetében az illesztések 
szabad szemmel alig láthatóak legyen, József-
nek hatalmas munkája van.” – meséli György. 

„A toldóprofilok az eredeti homlokzati rendszer-
ben függőlegesen futnak végig az indító profiltól 
a záróprofilig” – folytatja József. „A sorolóprofil 
egyben dilatációs profil is. A lemez felrakásakor 
két lemez találkozásánál tud dilatálni a hom-
lokzat is – a komplett rendszer, a vízelvezetés, 
minden egymásra épül. Az eredeti rendszer 
esetében a fogadók, dilatációs profilok felra-
kása után ezekbe egyesével lehet a lamellá-
kat behelyezni. Viszont jelen terv esetében a 
toldóprofil nem futhat végig, mert akkor nem 
ez a homlokzati kép alakul ki. Hogy a tervekben 
látottakat megvalósítsuk, a lamellákat egyesé-
vel, ferdén vágtuk le, és toldottuk úgy, hogy a 
fölötte lévő sorban nem futnak a fugák. 

Napokig terveztük-rajzoltuk azt a bonyo-
lult alkatrészt, amit az eredeti hosszú profil-
ból készítettünk úgy, hogy hosszában három-
felé vágtuk, feldaraboltuk, megdöntöttünk 

harminc fokkal, majd ezt követően alul-felül 
egy-egy háromdimenziós marófejjel alakítot-
tuk ki a megfelelő profilt. Ez után vágtuk el a 
lamellákat, hogy a ferdén futó dilatációba illesz-
kedjenek. A lamellák alja-teteje, a vízorr és a 
rögzítőfül illeszkedjen a síkba, és harminc fok-
ban fusson. És ekkor jött a rögzítés. Az eredeti 
teherhordó szerkezet helyett újat építettünk, és 
a helyszínen vágtuk méretre a lamellákat, hogy 
a dilatációs profilok illeszkedjenek a helyükre. 
Mivel a profil harmadát eltávolítottuk, a dila-
táció miatt, ezért a keletkezett nyílást a fugák 
hátoldalán minden egyes elem esetében egy 
lemezzel kellett letakarni.” – fejezi be József. 

Ördögien bonyolultnak hangzik, az 1280 egye-
di, egymásba illeszkedő panelből álló végered-
mény mégis lenyűgözően letisztult.  A keskeny 
paralelogrammákat formázó fedőelemek fix 
magasságukkal és eltérő hosszúságúkkal egy-
szerre elevenítik meg a sportág szigorú szabá-
lyait, a háló fix magasságát, és az improvizáció, 
az eltérő erősségű, nyesett-pörgetett ütések rit-
mikus összjátékát, a pontosan helyezett labdák 
suhanását, míg a különböző színek a salak, a 
teniszlabda és a pálya körüli természet össz-
hangját juttatják eszembe.

Nincs mese: ez a homlokzat remek meta-
forája a sportágnak, miközben az épített és 
a természetes környezetbe is nagyszerűen 
illeszkedik vakmerő, mégis ízléses színhasz-
nálatával. A Nemzeti Edzésközpont homlok-
zata elegáns, látszólag egyszerű, valójában 
azonban mérhetetlenül átgondolt, komplex, szi-
gorú szabályokkal szerkesztett mestermun-
ka: maga a tenisz homlokzatba öntött ritmusa. 
(Kovács-Cohner Róbert)

A TENISZ HOMLOKZATBA ÖNTÖTT 
RITMUSA
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Ha megépítünk egy épületet, és azt szeretnénk, 
hogy hosszú távon lehessen használni, akkor 
megfelelő módon védeni kell a víztől, hisz min-
den épületszerkezet legnagyobb ellensége a víz. 
(„Azért a víz az úr”). A víz bármilyen irányból 
támadhat. Célunk, hogy a csapadékvizet a lehe-
tő leghamarabb, irányított módon elvezessük. A 
Nemzeti Tenisz Edzésközpont esetében a csa-
padékvíz-elvezetést több helyen is meg kellett 
oldani. A teniszpályák salakos felületeire lehul-
ló csapadékvíz összegyűjtése kettős feladat 
volt. A felszínen mozgó vizeket ACO MultiLine 
V100S polimerbeton folyókával oldottuk meg, 
mintegy 100 méter hosszban. A folyókarácsok 
a terhelés és a csúszásmentesség figyelembe-
vételével ACO MicroGrip csúszásmentes kom-
pozit rácsok lettek. A salakpálya alatti szivárgó 
vizeket Opti Drain típusú kemény PVC szivárgó 
rendszer DN110-160-200 csövek hálózata biz-
tosítja mintegy 1000 m hosszban, 24 db Opti-
Control akna közbe iktatásával.

Az épületek körül kialakított burkolt felüle-
tek vízelvezetésének megoldása nagyon fon-
tos feladat. A vízelvezetés megtervezése több 
szempontrendszer összehangolása folyamán 
alakul ki. Elsődlegesen tisztázni kell, hogy kiala-
kítását tekintve pontszerű (víznyelők alkalma-
zása) vagy vonalmenti (folyóka) vízelvezetést 
érdemes alkalmazni. Pontszerű vízelvezetés 
esetén a burkolt felületet egy pontra lejtetjük, 
tehát a tölcsér kialakítása folyamán a felülettel 
négy lejtésirányt kell kialakítani. A vonalmenti 
vízelvezetés esetén egy, maximum két lejtés-
irány kialakítása szükséges csak. Tapaszta-
latból tudjuk, hogy több lejtésirány kialakítása 
esetén nő a kivitelezés költsége, és a meghi-
básodások (tömörítési nehézségek) lehetősé-
ge is. További költségnövelő tényező a pontsze-
rű vízelvezetés esetén a mélyebb földmunka 
szükségessége, illetve a felszín alatti gépésze-
ti csövezés költségei. Víznyelők alkalmazása 
esetén a burkolt felszínre lehulló csapadéknak 
hosszabb utat kell megtennie, mint vonalmenti 
kialakítás esetén, tehát folyóka alkalmazása 
esetén gyorsabban lehet elvezetni a felület-
ről a vizet. Ez napjainkban, amikor a klímavál-

tozásnak miatt várhatóak jelentősen nagyobb 
intenzitású záporok, fokozottan fontos lehet. 
Üzemeltetői-karbantartói szempontból érde-
kes lehet, hogy pontszerű rendszernél a víz 
jelentősen több időt tölt el rejtett vezetékben, 
mint folyóka esetében, hiszen a folyóka eseté-
ben a folyóka maga adja a gerincvezetéket, és 
ezáltal a víznyelőket gyakrabban kell tisztítani, 
mint a folyóka-rendszert. A projekt esetében 
a fentiek figyelembevételével folyóka-rendsze-
rek alkalmazása mellett döntöttek a tervezők. 
A teraszok és erkélyek vízelvezetését a vízter-
helés függvényében ACO MultiLine V100S típu-
sú polimerbeton 0,5% fenékeséssel rendelkező 
folyókákkal oldottuk meg A15 terhelési osztá-
lyú horganyzott acél rácsokkal, összesen 164 
méter hosszban. A fő épület előtti út vízelveze-
tését ACO MultiLine V200S polimerbeton folyó-
ka, beépített fenékeséssel, D400-s ráccsal biz-
tosítja. (Dobos István, SWM Menedzser, ACO 
Kereskedelmi Kft,)

FELSZÍNI VIZEK ELVEZETÉSE A 

MIKOVINY UTCAI NEMZETI TENISZ 

EDZÉSKÖZPONT PROJEKTNÉL
Kül- és beltéri teniszadat-elemző szoftverek 

internetes videóközvetítő kamerarendszerrel. 
Hangrendszer, információs kijelzők, kül- és 

beltéri WIFI, informatikai hálózat. 
Videokommunikációs tárgyalóterem (bárki-

vel a világban). 
Stúdiókialakítás a tartalom menedzselésére. 
Saját internetes multimédia tudástár-felü-

let (videók, dokumentumok, fórum, chat stb.). 
Felhasználóbarát, automatizált, érintőképer-

nyős üzemeltetés az alacsony költségek érde-
kében.

SZEME, FÜLE, HANGJA, ESZE 

VAN ÉS TÉGED SZOLGÁL
21. századi multimédiás szolgáltatások közfunkciós létesítményekben
Az ember, tudás és információ fókuszú évszá-
zadunkban megkerülhetetlen feladattá vált az 
építészetben tágra nyitni a tervezési és kivi-
telezési kapukat az értékteremtő technológiai 
szolgáltatások számára. Az edzésközpont már 
ebben a szellemben született, köszönhetően a 
megrendelő és a tervező versenyképes jövő-
képének. A megvalósult rendszerben integrál-
tan működik a stúdióval támogatott internetes 
közvetítés, professzionális elemzőrendszer és 
a nézők számára is elérhető informatikai rend-
szer. Közfunkciós létesítményekben a látoga-
tók, felhasználók a szolgáltatások küldetéstu-
datát várják el. Számukra építünk, az ő életüket, 
munkájukat, szórakozásukat igyekszünk támo-
gatni. A hagyományos funkcionalitáson és ergo-
nómián túl gazdagabbá tehetjük az ott töltött 
óráikat, napjaikat, ha a saját feladataik pro-
fesszionálisabb, szórakoztatóbb, kreatívabb 
elvégzését támogató technológiákat biztosí-
tunk. A közfunkció okán épületünk különösen 

nem lehet egy zárt sziget. Az eseményeket (ese-
tünkben edzést, mérkőzést, sajtótájékoztatót, 
belső/nyilvános oktatást stb.) távolra is meg 
kell tudnunk mutatni a világháló segítségével: 
élő internetes videóközvetítésben, archívumba 
rendezetten, felhasználói csoportokat tudato-
san (zárt/nyilvános, fizető/díjmentes) kezelten, 
a megszülető tudásegységekhez dokumentá-
ciókat csatolva, írásos fórumot biztosítva. A 
tudásért nagy a verseny, a multimédiás képes-
ségű létesítményünkkel nagy előnyt nyerhe-
tünk, emberként pedig támogat, hogy szeres-
sük az épületet és mindig hasznosan teljen az 
ott eltöltött időnk.

Az építési projektek gyengeáramos tartal-
mának komplexitása és aránya folyamatosan 
növekszik, fegyelmezett szakági együttműkö-
dést igényel a tervezés kezdetétől, és sok apró 
részletből (eszközök százai, kábelek kilométe-
rei, szoftverek egyedi kialakításai) áll össze egy 
professzionális szolgáltató rendszer.

StreamNet Kft. | 1139 Budapest, Frangepán u. 46. | Tel.: +36 1 412 3000 | Fax: +36 1 412 3001 | Web: www.streamnet.hu

Videokommunikációs tárgyalóterem (bárkivel a világban).
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Hullámok 
a Váci úton

Szöveg
Vezető tervezők

Fotó

ZELKI BENJÁMIN

DR. PAULINYI GERGELY, DLA, DR. REITH ANDRÁS PHD

BUJNOVSZKY TAMÁSÁtadták a Nordic Light irodaházat
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Az„irodatengely” néven is emlegetett Váci 
úton épült fel a Skanska legújabb fejlesztése, 
a Nordic Light irodaház. A Mérték Stúdió épí-
tészei által tervezett épület két különálló és igény 
esetén külön is üzemeltethető részből áll. Az 
összesen 6500+19000 m2 alapterületű ház kivi-
telezése 2014 szeptemberében indult, az épület 
átadása 2016. szeptemberben történt meg, a bér-
lői kialakítások pedig folyamatosan történnek.

Ezen új irodaház környékén sétálva érthető-
en a legérdekesebb kérdés, ami felmerülhet vele 
kapcsolatban talán az, hogyan is tudaz épület 
illeszkedni, egyúttal új fejezetet írni a környék 
vegyes építészettörténetéhez. A Skanska számá-
ra szemmel láthatóan fontos volt, hogy az iro-
daház belesimuljon az városképbe, ugyanak-
kor innovatív megoldásaival izgalmas, modern 
képet sugározzon a külvilág felé. Megpillant-
va az épületet abszolút világosan látszik, hogy 
Nordic Light követi is a környező épületek rit-
musát, vertikálisan idomul a helyi párkányma-
gassági szabályhoz, és a homlokzati tömegfor-

Noha a Nordic Light épülete izgalmas újdonságokat ad egy építészeti értelemben rendkívüli módon fejlődő 
városrésznek, karakterében mégis képes illeszkedni a Váci úti irodasor régi-új épületeinek változatos ritmusához. 
Számos közösségi platform, sajátos homlokzatalakítás – LED-fények, nagyméretű nyílászárók – formálják az 
épülettömböt. Figyelemre méltó a zöld, a buja és vitális, valamint a letisztult, északias megoldások párhuzama.

Új épület a Váci úti irodatengelyen, 
különleges, üveg-lamellákkal 
dinamizált homlokzattal

Könnyed homlokzati kialakítás az 
oldalsó szakaszokon is

málásában sem akar drámaian kitűnni az épített 
környezett alapkarakterétől. Ugyanakkor – és 
ettől építészeti alkotás, nem csupán egy épít-
mény, hogy – már első pillantásra is nyilvánva-
ló a környék házaival való összevetésben, hogy 
az alkotók törekedtek valamiféle igazán külön-
leges, ikonikus megoldásra is. A főhomlokzaton 
kialakított üveglamella-sor egyedülálló a hazai 



60 61

homlokzatalakítások terén, íves elemek rend-
szeréről van szó, mely látványos optikai játékot 
nyújt: ugyanis ha autóval haladunk el az épület 
előtt a Váci úton, úgy tűnik, mintha enyhe hul-
lámokat vetne a teljes homlokzat. Éjszaka mind-
ez különleges LED-es megvilágítással egészül 
ki, mely sarki fény derengésének érzetét kelti.

A lenyűgöző látvány azonban nem minden, 
mert alaposabban szemlélve világossá válik az is, 
hogy a Skanska szeretett volna csinosítani a kör-
nyezeten is, valami maradandót, fontosat adni 
a környéken lakóknak – ez alapvető szempont 
a beruházásaiban. Ezt tükrözik egyebek mel-
lett, hogy a Süllő utcában kicserélték az aszfaltot, 
de a Váci úti részeken a korábbi járdaszakaszo-
kat díszburkolattal fedték le. Mindkét utcában 
fákat ültettek – persze a közművezetékek sűrű-
sége miatt csak cserépben helyezhették el a kivi-
telezők a növényeket.

De menjünk még közelebb! Látható, hogy 
az irodatömb középtengelyében egy passzázs 
halad keresztül, mely növényágyásokkal tagolt 
udvarrá szélesedik, ezt az udvart, „titkos ker-
tet” a közcélra is megnyitották. Az udvar kiala-
kításakor kitüntetett cél volt, hogy közösségi 
területként, helyként is funkcionáljon, ülőfelü-
leteket helyeztek el ezért, illetve étterem és kávé-
zó is nyílt itt. A kerekded ülőalkalmatosságok 
(a helyiek már nevet is adtak nekik: „bálnák”), 
a fűfelülettel borított, fával beültetett dombok 
miatt, ha más léptékben, „más dimenzióban”, 
de a főhomlokzaton érzékelhető hullámzáshoz 
hasonló lendületes, izgalmas látvány jellemzi az 
udvar arculatát is. 

Egyébként két udvar is épült, ennek praktikus 
oka van, méghozzá az, hogy a Skanska tervezé-
si irányelvei szerint az átlagosnál nagyobb bena-
pozást kell elérni az irodai enteriőrökben, így 
adott volt, hogy a homlokzat mennyire „lép visz-
sza” a tömbbe, mennyire lesz dinamikus, meg-
mozgatott a ház építészeti tömege. 

A Skanska technológiában és a fenntartható-
ság kérdésében egyaránt említésre méltó meg-
oldásokkal dolgozik minden beruházásában. 
Esetünkben például a vizesblokkokat a résfa-
lon kívül fúrt kútból származó vízzel öblítik 
le, ivóvizet ilyesmire nem használnak, továb-
bá az épületben automata öntözőrendszer üze-
mel, amit részben szintén a kútról származó, 
részben pedig az összegyűjtött eső vízével lát-
nak el. Ehhez és a zöldfelületek fontosságához 
kapcsolódva fontos megemlítenünk, hogy az 
ötödik emeleten közösségi zöld terasz találunk, 
kis fákkal, növénygruppokkal - nem is lepő-
dünk meg, amikor megtudjuk, hogy a terasszal 
szomszédos helyiségeket a szemfülesebb bér-
lők már rég lefoglalták. A teljes épületet zöld-
tető borítja, valamint napelemeket is találunk 
a tetőn, az általuk megtermelt elektromos ener-
giát majd visszatáplálják az ELMŰ rendszerébe, 

Egyedi arculattal létrehozott irodaterek

Közösségi terek nagy megnyitásokkal

amit utólag a fogyasztásból jóváírnak; az ener-
giafogyasztással kapcsolatban is mindenkép-
pen fontos megemlítenünk, hogy a Nordic Light 
irodaháza megkapta a LEED Gold minősítést.

„Nem óriási teljesítményre kell gondolni, de ha 
minden épületben ilyen rendszer üzemelne, az 
sokat csökkentene a világ energiafogyasztásán” 

– mondja kísérőnk, Király Márton a Skanska 
projektkoordinátora. 

Az irodai terek benapozásának szabályozá-
sáért zónákra osztott, automatikus, de manu-
álisan is kezelhető árnyékoló szisztéma felel, 
mely a napfény mértékétől függően szabályoz-
za a bevilágítást. S álljon itt végül még néhány 
jelentős funkcionális sajátosság az épületen 
belül: a három liftmagban okosliftek működ-

nek, a központi vezérlő „begyűjti az igényeket”, 
és az utazás irányainak alapján küldi az adott 
emeletre a felvonókat, így kevesebb lift kell és 
azok gyorsabbak is, ráadásul jelentős energia 
spórolható meg. Bejárásunkkor persze megnéz-
tük a legalsó szinteket is, láthattuk, hogy a pin-
ceszinten egy óriási légkezelő központ üzemel, 
mely a használt levegő elszívásáért és a friss leve-
gő befújásáért felel. A mélygarázs mellett pedig 
kerékpártárolók is várják a biciklivel érkezőket, 
számukra külön biciklis öltözőt és zuhanyzót is 
létesítettek. Ehhez kapcsolódó, hogy úgy tud-
juk a Skanska tárgyal a BKK-val egy saját MOL-
BUBI állomás kialakításának érdekében, melyet 
magánberuházásként telepítenének itt.

A köz számára is megnyitott belső udvar
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Sokan a Skandináv designt főként a környezet-
tudatossággal azonosítják, ennél azonban sok-
kal összetettebb ez a filozófia. Kiindulópontja 
ugyanis az ember és az őt körülvevő hosszú 
távon használt dolgok, a valódi értékek meg-
őrzése és ebbe beletartozik az fenntartható-
ság és a környezetvédelem. A Nordic Light új 
irodaépület tervezésekor egy olyan koncepci-
óra törekedtek, amely hűen tükrözi az ember-
központúságot. Kívül és belül kézzel fogható a 
skandináv szellemiség, sötétedés után az egész 
épület szó szerint fürdik az északi fényben! A 
minden tekintetben környezettudatos és illuszt-
ris épületben a belső terek irodai megoldása-
it sok cég esetében ugyanis a modern munka-

környezetek kialakításában piacvezető, szintén 
svéd Kinnarps szállította.

„Az inspiráló munkaterekben hiszünk, amely-
nek kiindulópontja, hogy az adott vállalat a mun-
katársak igényeire fókuszál az új iroda kialakí-
tásakor. Az ergonómia, a környezettudatosság, 
funkcionalitás és a letisztult harmonikus ele-
gancia, a Nordic Light épületét átható értékek 
teljes mértékben egybecsengenek a Kinnarps 
küldetésévelés „Better at work” filozófiánk-
kal. Ennek is köszönhető, hogy ebben az iro-
daházban is számos cég választotta a mi meg-
oldásainkat.” – nyilatkozta a Soltész Tiberius a 
Kinnarps Hungary Kft. ügyvezető igazgatója. 

Egy új iroda - még ha egy sokkal jobb minő-

ségű környezetről is van szó - mindenki számá-
ra változást hoz, amitől a munkatársak általá-
ban tartanak. Ezért fontos, hogy az új koncepció 
megfeleljen bizonyos elvárásoknak: változa-
tos terek legyenek benne, amelyek mozgásra 
és kommunikációra ösztönöznek, hatékonyan 
támogatják a munkafolyamatokat és védik az 
ott dolgozók egészségét. A Nordic Light irodái-
ban nem csak a minőségben és a racionális tér-
tervezésben, hanem a színek kiválasztásakor 
is törekedtek az északi letisztult, elegáns han-
gulat megteremtésére itt-ott megbontva egy-
egy telített árnyalattal. 

A fő recepció terében a békés északi tájat 
idéző fehérség és formavilág jellemző, a közös 

INSPIRÁCIÓS TEREK

tereket pedig a csiszolt nyers beton vezeti a 
modern letisztultság irányába. A minőségi 
anyag és bútorválasztás úton-útfélen tükrö-
zik, hogy itt nem csupán a kötelező funkciókat 
akarták letudni, hanem hosszú távú, esztétikus 
és fenntartható megoldásra törekedtek. Több 
cégnél elevátoros ülő-álló asztalnál dolgozhat-
nak a kollégák, dinamikus ülésre ösztönző mun-
kaszékek segítenek megőrizni az egészségüket, 
továbbra nagy hangsúlyt kaptak a kollaboráci-
ós terek és az akusztikai komfort is. 

A Skandináv szellemiség jegyében olyan ins-
piráló terek születtek, amelyek hatékony, moti-
váló és rugalmas környezetet biztosítanak az 
itt dolgozók számára, megerősítve őket abban, 
hogy itt ők a legfontosabbak.

SKANDINÁV MÓDRA
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Az FG Fire rendszer az alábbi tűzgátlási értékekre van bevizsgálva

Típus
Falvastagság 
(mm)

Tűzgátló üveg 
vastagság 
(mm)

Súly (kg/m2)
Léghanggátlás 
(Rw)

Tűzgátlás

FG Fire EW 30 24-35 11-22 25-49 37-40 dB EW 30 A2-s1, d0

FG Fire EI 30 27-43 14-30 31-70 38-42 dB EI 30 A2-s1, d0

FG Fire EI 45 36-43 23-30 52-70 40-42 dB EI 45 A2-s1, d0

FG Fire EW 60 24-43 11-30 25-70 37-42 dB EW 60 A2-s1, d0

FG Fire EI 60 38-54 25-41 52-94 40-44 dB EI 60 A2-s1, d0

FG Fire EW 90 24-35 11-22 25-49 37-40 dB EW 90 A2-s1, d0

FG Fire EI 90 53-61 40-48 82-102 46 dB EI 90 A2-s1, d0

FG Fire EI 120 56-61 40-48 82-102 46 dB EI 120 A2-s1, d0

AZ FG FIRE KOMPROMISSZUMOK 
NÉLKÜL SZÉP
Új DEKO FG Fire tűzgátló beltéri üvegfal rendszer

A mobiltelefonok vagy a televíziók esetében 
valószínűleg megmosolyognánk egy 10 évvel 
ezelőtti vastag és súlyos modellt. Azonban a 
tűzgátló üvegszerkezetekről a mai napig min-
denkinek egy, a normál üvegfalaktól eltérő, vas-
tagabb, robosztus profilokat használó, nehéz 
szerkezet jut először az eszébe. Az építészek 
is idegenkednek tőle, hiszen adott esetben a 
vaskos szerkezet nem kedvez a megálmodott 
filigrán design-elképzelésnek, de ha egyszer 
tűzgátlónak kell lennie, kompromisszumokat 

kell kötni. A tűzgátlásra vonatkozó előírások 
lényegében ugyanazok, azonban a technoló-
gia az elmúlt években sokat fejlődött. A DEKO 
teljes egészében megújította és kiszélesítette 
az FG családon beüli tűzgátló programját.  Az 
új tűzgátló FG üvegfalak is kapcsolódnak az FG 
család könnyed filigrán megoldásaihoz, a fő fel-
adat itt is ugyanaz, modern design és a termé-
szetes fény bejuttatása az irodatérbe. Az épí-
tészek szempontjai világosak és ennek próbál 
megfelelni az új rendszer is:  Az egész a termé-

szetes fényről szól, Teljesen megegyező design 

a normál üvegfalakkal, Tűzgátlás, a teljes rend-

szer rendelkezik a szükséges bevizsgálásokkal.

A DEKO létrehozta a piac legvékonyabb, leg-

könnyebb és legelegánsabb beltéri tűzgátló 

üvegfalát. A jövőben az építészeknek már nem 

kell semmilyen kompromisszumot kötni, így 

már nyugodtan be lehet álmodni a tűzgátló 

üvegfalat az igényes belsőépítészeti térbe, a 

tűzgátló üvegfalak is méltó design elemei lehet-

nek az teljes enteriőrnek.

A DEKO hazai képviselete GMB Stúdió Kft. | Cím: 1138 Budapest, Váci út 168/F | Tel.: (+36-1) 270 9072;  E-mail: info@gmb.hu | Web: www.deko.hu; www.dekouvegfalak.hu



A korszerű, energiatakarékos irodaházaknak 
ma már a megfelelő, biztonságos és gazdasá-
gos árnyékolás is elengedhetetlen része. Hasz-
nos funkciója mellett az árnyékoló szerkezet 
építészeti elemmé válik, változatos szín- és 
formavilágával a minőségi árnyékoló az épület 
dísze lehet. Egyben meg is változtatja az építé-
szet megszokott, statikus önkifejezési módját; 
az állandóan változó fényviszonyok és a pilla-
natnyi fényigények tükörképeként dinamikus 
textúraként öltözteti fel a homlokzatot. A fény-
szabályozó képesség szempontjából a leghaté-
konyabb megoldás a mozgatható lamellás szer-
kezetek, a peremezetlen lamellás zsalúziák és a 
peremezett lamellás Raffstore-ok alkalmazása. 

Az elegáns, légies megjelenés miatt AF80 
peremezetlen lamellás árnyékoló építettünk be 
a Nordic Light irodaházba, sodronyos megveze-
téssel. A hagyományos kialakításhoz képest az 
árnyékoló préselt alumínium fejsínnel, a stabi-
labb működés érdekében nehezített zárósínnel 
és napfényfunkcióval (TLT funkció) került kiala-
kításra.

A VESTAMATIC, mint az irodaházak árnyéko-
ló vezérléseit gyártó specialista, gazdag port-
fóliójával képes széleskörű igényeknek meg-
felelően tervezni és telepíteni rendszereit. Az 
automatizált árnyékolók hatékonyan segítik a 
lakó- vagy irodaépületek energia-megtakarítá-
sát, maximális komfortérzetet biztosítanak az 
épület felhasználói számára. Microprocesszor 
által vezérelt központi egység felügyeli a teljes 
rendszert, amely a Nordic Light Irodaház ese-
tében 20-, de akár 64 homlokzati elem egyedi 
árnyékoló mozgatását, vezérlését teszi lehe-
tővé. Az automatikus dőlésszög az évszaknak 
megfelelően biztosítja az optimális klíma- és 
fényviszonyokat. Vagyis az irodaépület üzemel-
tetője számára az egyszerűen kezelhető, illet-
ve után-állítható menürendszer, ideális válasz-
tásnak bizonyult: a végeredmény egy tökéletes 
fényszabályozó képesség, mely lehetővé teszi 
a sötétítést, az egyenletes szórt fény bejut-
tatását, de a kilátás biztosítása mellett meg-
véd a túlzott felmelegedéstől, és a homlokzat 
dísze is egyben.

Standard épülettípusok (lakóépület, iroda-
épület) számára a francia Institutes Armines 
és az Osztrák Energia Ügynökség szimuláci-
ós számításokat végzett, amelyek azt mutat-
ják, hogy az árnyékolástechnika jelenti a legha-
tékonyabb megoldást az ideális nyári hőérzet 
biztosítására és a hűtés energiaszükségleté-
nek csökkentésére. Vizsgálati eredményeik 
alapján az energia-megtakarítás nagyságren-
dileg magasabb, mint ami az energiahatékony 
készülékek, az energiatakarékos világítás, a 

mechanikus szellőzés és más passzív lehető-
ségek által elérhető. Különösen érvényes ez 
az építészeti tervezési fázisban már beterve-
zett, majd a nyílászárón kívül felszerelt nap-
védelemre. 

Ezen szempontok mentén nyújt megoldá-
sokat ügyfeleinek a HELLA, a vezető európai 
árnyékolástechnikai gyártók egyike, mely a 
funkcionális innovációk, vizionárius design és a 
maximális ügyfélhaszon mellett teszi le a vok-
sát. Csúcsminőségű, innovatív termékei eseté-
ben is a fenntarthatóságra helyezi a hangsúlyt, 
különösen a hosszú élettartamra, valamint a 
háztartások és irodák energiafogyasztásának 
csökkentésére. (Visi Zoltán, ügyvezető. HEL-
LA ÁNR Kft.)

A HELLA hiánytalan árnyékolástechnikai prog-
ramja:
Zsaluziák, napellenzők, raffstore-ok, redőnyök, 
homlokzati árnyékolók, télikert-árnyékolók, szú-
nyoghálók, sötétítők, belső árnyékolók, HELLA 
trav redőnytok-rendszer, tokrendszerek, vako-
lórendszerek, egyedi gyártás és speciális konst-
rukciók. A Hella szolgáltatási csomagjának része, 
a tervezői konzultációtól kezdve a megvalósulást 
követő karbantartás.

10 jó ok a HELLA-termékek vásárlásához:
• Abszolút ügyfélközelség kereskedő partne-

rek révén
• Magas minőségű tanácsadás kompetens 

értékesítők által
• Legjobb ár-érték arány
• Szakszerű és pontos beszerelés
• Ügyfélközpontúság
• Kiterjedt garanciavállalás
• Magas termékminőség a saját fejlesztés és 

gyártás révén
• Ökológia-orientált minőség maximális ener-

giatakarékossággal
• 50 év hagyomány

AZ IRODAHÁZ OPTIMÁLIZÁLT 
ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

SPIE AGIS Fire & Security Kft.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/A
agishu@agisfs.com

www.agisfs.hu

Büszkék vagyunk rá, hogy a  

NORDIC LIGHT IRODAHÁZ  
biztonságtechnikai rendszereit a  

SPIE AGIS Fire & Security  
tervezte, szállította és kivitelezte.
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Gipszkarton,-és álmennyezet 
rendszerek kivitelezése

• irodaházak
• iroda átalakítások
• szállodák
• hotelek
• raktárak
• csarnokok

IPARI LÉTESÍTMÉNYEKEN HÁTTERÜNK

  Állványzat 
  Profi szerelőgépek 
  Lézeres mérőműszer 
  Szállítóeszközök 
  Gyakorlott építésvezető 
  Profi szerelőcsapat

1138 Budapest, Esztergomi út 54/b

www.facebook.com/AktualTrend

www.trendepiteszet.hu

info@trendepiteszet.hu

+36 20 / 376-88-09
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www.armstrongceilings.eu 

1 szoba telepítve

26 perc megmentve

100% munka fókuszált

Teljes lap és sín kombinálhatóság

Több száz termék raktáron

Könnyen szerelhető rendszer*

94

Cégünk gyártotta, és szerelte az épületen alkalmazott homlokzati függönyfalakat és az udvaron található 
sávablakokat. Külön kuriózumként szerepelt az egyedi kiviteli szaktervezést igénylő, leddel megvilágított 
üveglamella és a komplex térbeli tört lemezburkolat kialakítása.

Alukol Kft.
Cím:  2440 Százhalombatta, Csenterics u. 1. 
Levelezési cím: 2441 Százhalombatta, Pf.: 35. | Tel.: ( 36 )–23 –359-600   Fax:  (36)-23-354-806
www.alukol.hu | alukol@alukol.hu

ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS KOMFORT
KONE megoldásokkal

A KONE a világ egyik vezető globális felvonó- és mozgólépcsőgyártó 
vállalata, mely innovatív és környezethatékony megoldásokat és 
berendezéseket kínál, valamint minden tekintetben segíti partnereit 
a zökkenőmentes utas- és teherszállítás megvalósításában. A 
Nordic Light Irodaház A és B épületrészeibe a KONE összesen 13 
darab MonoSpace® gépház nélküli berendezést tervezett, gyártott 
és telepített. 

A gépház nélküli felvonó technológiát világelsőként 1996-ban 
szabadalmaztatta a KONE, melynek különlegessége, hogy 
helytakarékossága mellett, az öko-hatékony megoldásainak 
kombinálásával az energiafogyasztást és a környezeti lábnyomot 
jelentősen csökkenti a hagyományos felvonó technológiákkal 
szemben. A felvonó berendezések esztétikai megjelenése, az 
anyagfelhasználások felületi struktúrája, és színvilága megfelelően 
illeszkedik a tervezett környezethez. A nagyteljesítményű 
felvonó berendezések energiatakarékos „stand-by üzemmód” és 

„Regenerative Drive” - fékezési energia visszatáplálás – műszaki 
felszereltséggel rendelkeznek. Az épületrészek utasforgalmához 
optimalizált legkorszerűbb KONE Polaris™ Destination Control 
System - „célállomás vezérlés” – biztosítja a zökkenőmentes és gyors 
utasforgalmat, mely rendszer illeszkedik a jogosító szinthasználati 
felügyelethez is. A KONE életében a Nordic Light Irodaház projekt 
kiemelkedő referenciaértékkel bír.

Ahol az átgondolt koncepció a kiváló 
minőséggel találkozik.

Ahol a közületi projektek terén is egyedi 
jegyek hozhatók létre.

Ahol az ötletek megkülönböztetnek a 
versenytársaktól.

JAB Anstoetz közület - valósítsa meg 
velünk az elképzeléseit!

Elköltöztünk! Új címünk:
1126 Budapest, Agárdi út 3/B

JAB JOSEF ANSTOETZ KG MAGYARORSZÁGI KÉPVISELET
1126 Budapest, Agárdi út 3/b

Telefon: +36 1 235 6050 • Fax: +36 1 235 6058
E-mail: sales.hu@jab.de • Web: www.jab.de
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Authorised Magis dealer in Hungary
1025 Budapest, Szépvölgyi út 146
T +36 1 489 3860
dowork@dowork.hu
www.dowork.hu
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 Csalogány 43 

 Pauler ház 

 Tetris ház 

 Olimpia Sétány 

 Toldy 19 

Mellékletünk megjelenését az OTP Ingatlan Zrt. támogatta
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„A PIAC VISSZAJELZÉSEI AZT 
IGAZOLJÁK, HOGY AZ ELMÚLT 

ÉVEKBEN TÖBBNYIRE  
JÓ DÖNTÉSEKET HOZTUNK”

Molnár Szilvia: Ha végigtekintünk a lakóingatlan-fejlesztés jelenlegi 
piacán, akkor 2-3 év óta egyfajta turbulencia érzékelhető a megelőző 
időszakhoz képes. Ugyanakkor az OTP Ingatlan Zrt. a korábbi években 
is stabil piaci szereplő volt, a külső szem úgy érzékelhette, hogy a fej-
lesztések zavartalanul folytak a válság idején is.
Ádány Tamás: Amit ön turbulenciaként aposztrofál, azt mi úgy éljük 
meg, hogy a „hét szűk esztendő” után most végre lehetőség van fej-
lődni, növekedni, építkezni, és ezt a lehetőséget a piaci szereplők igye-
keznek megragadni. Az OTP Ingatlan Zrt. pedig stratégiájának meg-
felelően az ingatlanfejlesztéseken belül éppen a jelenleg legélénkebb 
lakóingatlan-fejlesztési szegmensre fókuszál amellett, hogy természe-
tesen vannak más irányú fejlesztéseink is. A jelen piaci felfutás jelentős 
mértékben a jogszabályi és adózási környezetben bekövetkezett ked-
vező változásoknak köszönhető, legfőképpen annak, hogy 2016. janu-
ár 1-től az új lakások értékesítését terhelő ÁFA kulcs 27 százalékról 5 
százalékra csökkent. A korábbi 27 százalék miatt lényegében állt a piac,  
a fejlesztők válasza a gyenge kereslet melletti túladóztatásra a pasz-
szivitás volt. Egy-két kiemelt lokációt leszámítva nem érte meg laká-
sokat fejleszteni és értékesíteni, mert a befektetés alapvetően többe 
került, mint amennyi bevételt realizálni lehetett az értékesítésen, és 
az is jellemző volt, hogy a vevők inkább a 27 százaléktól nem terhelt 
használtlakás piacon vásároltak. Az 5 százalékos ÁFA kulcs mellett 
viszont ismét vonzó lett az új lakás. Azt tapasztaljuk, hogy hasonlóan 
jó időszaka van az újlakás-építésnek, mint amilyen kb. 2000 és 2006 
között volt, míg azt megelőzően csupán a rendszerváltás előtti szocia-
lista érában volt a ’60-70-es években, persze egészen más szempont-
rendszerben. Reméljük azonban, hogy a vevők is tanultak az említett 
2000-es évek eleji „lakáspiaci rally” hibáiból, és jól átgondolják, hogy 
kitől és milyen lakást vásárolnak.

Piaci fejlesztőkkel is együttműködnek vagy kizárólag saját fejleszté-
seket végeznek?
Saját fejlesztésekkel foglalkozunk, profit centerként fejlesztünk OTP 
banki finanszírozás igénybevételével. OTP-csoport tagságunknak 
köszönhetően, illetve ezt kihasználva a társaságunk által megépí-
tett lakásokhoz, vevőink igénybe tudnak venni: lakástakarék-pénztá-
ri, számlavezetési, jelzáloghitelezési stb. szolgáltatást is, tehát teljes 
körű kiszolgáltatásra vagyunk képesek anélkül, hogy csoporton kívü-
li együttműködésre kényszerülnénk más fejlesztőkkel vagy pénzügyi 
szolgáltatókkal. Nem lakóingatlan-fejlesztések esetén előfordulhat-
nak olyan speciális helyzetek, hogy együttműködünk más fejlesztők-
kel is, volt erre példa egyébként az elmúlt években is, de ezek hang-
súlyozottan nem lakásépítési projektek voltak.

Az 1990-es években, a rendszerváltás után nem volt érezhető valami-
féle felfutás a lakóingatlan-fejlesztésekben?
A ’90-es években valójában még nem létezett ingatlan-fejlesztési 
piac, hiszen nem voltak jelen a nyugati értelemben vett piaci szerep-
lők, illetve az elengedhetetlen finanszírozási rendszer, vagyis még 
csupán kialakulóban volt az a szisztéma, ami a piaci alapú lakóin-
gatlan-fejlesztéshez szükséges. A ’90-es évek az átmenet időszaká-
nak tekinthető, ekkor alakultak ki ugyanis a politikai rendszerváltás 
után a piaci működés feltételei, ebben az időszakban inkább csak ad 
hoc fejlesztésekkel lehetett találkozni. A kétezres évek elején jött el 
a fordulat, amikor megjelentek – mind az építésekhez, mind a vásár-
lásokhoz viszonylag egyszerűen igénybe vehető – támogatott hitelek, 
valamint elterjedtek a műszaki és technológiai szempontból modern-
nek tekinthető megoldások. Akkor mindenki, aki tehette, lakást vásá-
rolt, akár többet is. A támogatott forint hiteleket később felváltotta  
a devizahitelezés gyakorlata, amiből utólag számtalan rendszerszin-
tű probléma is adódott, ráadásul beütött az előbb pénzügyi, majd gaz-
daságivá terebélyesedett világválság, s ez így jó időre lefagyasztot-
ta a piacot, voltaképpen leállt az ingatlanépítés. A kereslet, nagyjából 
2008 után a korábbi évek negyedére-ötödére esett vissza. Mi 2008-
tól nagyjából 2014-2015-ig évente mindössze 1-2 lakóingatlan-fejlesz-
tést tudtunk megvalósítani. De tartottuk a piaci pozíciónkat, akkor is 
hosszú távra tekintettünk, például a veszteséges években is teljesí-
tettük minden felmerülő garanciális kötelezettségünket, bennünket  
a válság éveiben is megtalálhatott minden korábbi vevőnk, de kifi-
zetetlen kivitelezői számlát sem hagytunk soha magunk után, tud-
tuk, hogy egyszer vége lesz a nehéz éveknek, tudatosan arra készül-
tünk, hogy a piaci fordulatot minél jobb pozícióban kapjuk el. Ezzel  
a szemlélettel, azt kell mondanom, kevesen vagyunk a piacon, éppen 
ezért a vásárlóink, ügyfeleink bizalmát mindvégig éreztük, és most  

Interjú Ádány Tamással,  
az OTP Ingatlan Zrt. 
vezérigazgatójával 
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Budapet, XI. kerület 
Beregszász utcai 
lakóingatlan;  
tervezők: Basa Péter, 
Fernezelyi Gergely DLA,  
Reisz Ádám; 2013 
(fotók: Bujnovszky Tamás)

a bizalom még inkább felértékelődött a világban. Piacvezető szerep-
re törekszünk, víziónkban az OTP Ingatlan Zrt.-t Magyarország meg-
határozó lakóingatlan-fejlesztőjeként látjuk.

Engedje meg, kérem, hogy mint egy építészeti lap munkatársa, kicsit az 
építészet felé tereljem a beszélgetésünket. Érdekel, hogy az OTP Ingat-
lan Zrt. fennállása óta hogyan változtak a lakóingatlanokkal kapcsola-
tos építészeti, technológiai igények?
1991 óta létezik az OTP csoporton belül a társaságunk. Tulajdonkép-
pen az OTP Bank rendszerváltás előtti lakásépítési tevékenysége – ma 
is sokan emlékeznek az „OTP-re vett lakásokra” – volt a kiindulópont, 
ennek a bázisán jött létre az OTP Ingatlan Zrt. A kezdeti időszakban, de 
még a ’90-es évek végén, a kétezres évek elején sem igazán az inno-
váció és a változó vevői igények maradéktalan kiszolgálása volt a jel-
lemzője a fejlesztéseknek. A korábbi gyakorlatból és a piac kiforratlan-
ságából adódóan inkább műszaki megvalósítói szemléletben zajlottak 
a fejlesztések, a kínálat vezérelt lakásépítés volt a jellemző inkább.  

A változás, változtatás, az elmozdulás a tulajdonosi szemlélettel meg-
valósított, kvalitatív, kereslet és innováció vezérelt fejlesztések felé, 
folyamatosan történt. 2011-ben, amikor átvettem az OTP Ingatlan Zrt. 
vezetését, egy új üzleti modellt alkottunk, amiben az építészetileg is 
értékes, innovatív, kvalitatív irányba vittük el a fejlesztéseinket, és 
fontos szerepet kapott a piacfigyelés, valamint az ügyfelek kiszolgá-
lása is. Bevontuk az érdeklődőket, a leendő vásárlókat: felméréseket 
végeztünk, hogy megtudjuk, mit és miért tesznek? Miért szeretnének 
ingatlant vásárolni? Hol vásárolnának, és milyen szempontok vezérlik 
őket a döntéseikben? És így tovább. Jelenleg egy nagyjából 15 ezres 
aktív kezelt ügyfél adatbázisunk van. Egy ekkora adatbázis már segít-
ségünkre van abban, hogy kövessük, vizsgáljuk a piaci igényeket, érzé-
keljük a piac rezdüléseit, amikre a lehető leggyorsabban próbálunk gya-
korlati válaszokat adni a fejlesztéseink által. A vizsgálataink vezettek 
oda, hogy Budán, jelenleg az I. II.XI. és a XII. kerületben is fejlesztünk, 
míg a pesti oldalon a Belváros mellett, a XIII. kerület továbbra is kere-
sett a vásárlók körében, és a X. kerületben is végzünk fejlesztést. De 

az értékesítési célú lakóingatlan-fejlesztési piacon szinte egyedülál-
lóan mi nem csupán Budapestre fókuszálunk: Győrben régóta jelen 
vagyunk, illetve a Balatonnál, a déli parton is mindig zajlik valami-
lyen fejlesztésünk, valamint nemrégiben adtunk át új házakat például 
Veszprémben vagy Kecskeméten. A helyi adottságokra, lehetőségek-
re is figyelünk természetesen a fejlesztéseink során, de a méretgaz-
daságossági szempontok is lényegesek a fejlesztéseinkben, vagyis 
alapvetően „100 pluszos” lakásszámban gondolkodunk a társashá-
zi projektjeink esetében. Természetesen, mint utaltam rá a helyszín,  
a területi lehetőségek is számítanak, így például a budapesti I. kerü-
letben az előkészítés alatt lévő Toldy Ferenc utcai 21 lakásos társas-
ház a Vár közvetlen szomszédságában már nagy volumennek számít.  
A helyszín és a méretgazdaságosság mellett fontos szempont számunk-
ra a technológiai innováció is. Egyelőre még leginkább a budai projekt-
jeink esetében korszerű, az energiatakarékosságot, a fenntarthatósá-
got támogató technológiákat alkalmazunk – a mennyezetfűtés-hűtés, 
a geotermikus rendszerek alkalmazása például sok helyen már ilyen-
nek tekinthetőek. Ezt nyilván olyan mértékben tudjuk megtenni, amit 
a piac még megfizet, mert azt soha nem szabad elfelejteni, hogy tár-
saságunk mégiscsak egy nagy cégcsoport profit centerként működő 
ingatlanfejlesztő cége, ahol a részvényesekkel rendszeresen el kell 
számolni, hogy mit kaptak a befektetésért cserébe. Bizonyos házaink 
esetében a kivitelezéskor úgy járunk el, hogy biztosítjuk a lehetősé-
gét akár annak is, hogy a lakás tulajdonosa, ha igényli, beépíthessen 
például intelligens rendszereket. Az aktív ügyfélkapcsolataink vissza-
jelzései és a piacfigyelésünk alapján az is nyilvánvaló, hogy a lakást 
keresők számára fontos szempont a környezetükben a zöld terület,  
a jó levegő, így a környezeti szempontokra is figyelünk. Ezt jól szem-
lélteti a XI. kerületben felépülő Tetris házunk, ami egy viszonylag nagy, 
267 lakásos társasház lesz. Amikor kiírtuk a tervpályázatot erre a ház-
ra, akkor szempontként jelöltük meg azt, hogy minél több fát meg kell 
tartani a területen úgy, hogy mindeközben a szabályzatok betartásá-
val a maximális lakásszámot is realizálni tudjuk. Ezeknek a szempon-
toknak a figyelembevételével jött létre az a speciális házkontúr, amely 
révén lényegében kikerültük a legtöbb nagy fát, és végeredményben 
egy olyan tagolt tömbforma született, ami felülnézetben nagyon hason-

lít a sokak által ismert és egyébként kedvelt „videojáték” elemeinek 
formájára, innen jött például a névadás. 

A lakásméretekkel kapcsolatban vannak sajátosságok?
Általában a lakásméretek meghatározásánál is nagyon fontos szá-
munkra, hogy élhető tereket építsünk. Ez is a hosszú távra való terve-
zés, a vevői bizalom megtartásának része még akkor is, ha időnként 
kritika ér bennünket amiatt a vevőinktől, hogy ha mondjuk kétszo-
bás lakást veszünk példának, akkor ezt a típust a sokak által követett 
mai gyakorlathoz képest akár 5-10 négyzetméterrel nagyobb alapte-
rülettel építettük meg. Nyilvánvalóan olcsóbb lenne ugyanazt a szo-
baszámú lakást a vevőnek megvásárolni kisebb alapterületen, de  
a tapasztalatok, a felméréseink azt mutatják, hogy pont ez a plusz 5-10 
négyzetméter az, ami által kényelmesebb, jobban élhető lakásban lak-
hat a vásárló. A plusz négyzetméterek által sok fontos funkció, térbeli 
lehetőség épül be a lakásokba:  kényelmes előszoba, pakolási lehető-
ségek, folyosóról és nem egymásba nyíló lakószobák stb. Egyébként 
a piac visszajelzései is igazolják, hogy megéri tudatosnak lenni, mert 
az általunk megépített lakások tapasztalataink szerint a másodlagos 
piacon is jól forognak, tartják az értéküket.

 „AZ ÁLTALUNK 
MEGÉPÍTETT LAKÁSOK 

TAPASZTALATAINK SZERINT 
A MÁSODLAGOS PIACON IS 

JÓL FOROGNAK, TARTJÁK 
AZ ÉRTÉKÜKET”
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Hotel Pacsirta, Szováta; 
vezető tervező:  
Göbölyös Kristóf; 2010

Somfa Liget lakópark,  
V. ütem, Budapest,  
X kerület 

Mik a számokban kifejezhető fejlesztői célok a közeljövőre? 
A terveink szerint 2019-ig nagyjából 2000 darab új lakást kívánunk fel-
építeni az ország 8-10 különféle helyszínén, sok esetben több ütemben. 
Mivel a mi kapacitásaink is végesek, azokra a területekre fókuszálunk, 
ahol tőkearányosan a legnagyobb profit érhető el. A már említett győri 
jelenlétünk jó példa erre, a város az Audi és a rátelepülő vállalkozá-
soknak köszönhetően dinamikusan fejlődik. A most futó 201 lakásos, 
Olimpia Sétány néven ismert fejlesztésünk azon túl, hogy jelentősen 
hozzájárul a gazdaságilag gyorsan fejlődő város újlakás-számának 
növeléséhez, városfejlesztési szempontból is példaértékű. Korábban 
is fejlesztettünk már a városban úgynevezett rozsdaövezeti területen 

– akkor a Rába megszűnt gépgyárának a területén. Most is ez történik: 
a Szigeti városrész volt növényolajgyári területén épül meg a legújabb 
társasházunk. Győrben a növényolajgyár egykori területe és környé-

ke jó példája annak, hogy a város és a privát fejlesztők együttműkö-
désének eredményeképpen, hogyan lehet nagyjából egy évtized alatt 
egy rossz állapotú, szlömösödő, korábbi ipari övezetet a város pros-
peráló részévé tenni tudatos ingatlan-, és infrastruktúra-fejlesztési 
koncepció mentén.

A régi, ipari területen való építés nem jár többletkiadással? Gondolok 
itt a rekultivációra.
Bizonyos szempontból igen, alapvetően az infrastruktúra kiépítése 
és az esetlegesen szükséges mentesítés okán. Éppen ezért fontos  
a helyi városvezetés elkötelezettsége is a fejlesztések iránt, hogy ami 
az önkormányzat része egy ekkora terület beépítésében és fejlesz-
tésében, annak a feladatait végigvigye, mert ha ez nem történik meg, 
akkor a fejlesztés annyira drága lesz, olyan plusz költségek terhelik 
meg, hogy a privát befektető nem vesz részt benne, és akkor általá-

ban borul az egész koncepció. Esetünkben nagyon jó az együttműkö-
dés, ami révén lényegében egy új városrész jön létre az egykori olaj-
gyári területen. Mint tudott, jövőre dől el, hogy ki rendezheti a 2024-es 
nyári olimpiai játékokat, és Budapest is a pályázók között van. Pár 
hete a Portfolio Property Investment fórumán, melyen jómagam is 
részt vettem, egy panelbeszélgetés keretében az olimpiai pályázatról 
is beszélgettünk a fórum résztvevőivel. Egyetértés volt abban, hogy 
a pályázat nagyon jó lehetőséget kínál a dél-pesti és dél-budai rozs-
daövezetek felszámolásának átgondolására, ezen területek fejlesz-
téseinek előkészítésére. Természetesen az olimpiai létesítmények 

későbbi hasznosításáról is beszéltünk, s ezzel kapcsolatban megál-
lapíthatjuk, hogy egy olimpia sikeres megrendezésének alapvető fel-
tétele az, hogy a magánszféra és az állami együtt tudjon működni.  
Ha ez sikerül, viszonylag rövid idő alatt is jelentős eredmények érhe-
tőek el a rozsdaövezetek felszámolásában is.

* Az interjú 5. oldalán látható Hotel OTP Birkenhof elérhetőségei:  
A OTP Immobilienverwertung GmbH Hotel OTP Birkenhof A-9546  
Bad Kleinkirchheim Gurktalen Weg 6. Kärnten-Austria Tel: +43 4240/671 
Email: info@otp-birkenhof.at, www. otp-birkenhof.at

* Hotel OTP Birkenhof 
szállodafejlesztés Bad 
Kleinkirchheimben



78 798

PÁR LÉPÉSRE A VÉRMEZŐTŐL, DE SZINTE UGYANANNYIRA AZ ALAGÚT UTCÁTÓL, A PAULER UTCA NAGYJÁBÓL 

KÖZEPÉN BŐ MÁSFÉL ÉVE ADTÁK ÁT AZ OTP INGATLAN ZRT. BERUHÁZÁSÁBAN MEGVALÓSULT PAULER HÁZAT.

A budai Várhegy alja számomra legkedvesebb 
és legkellemesebb utcája a Pauler, mert van 
abban valami regényes, ahogyan a Krisztina 
körút-Attila út lüktetéséből épp ezen a rövid 
utcán keresztül zsilipelhet át a gyalogos  
a Vérmező parkjának zöldjébe. Városi histó-
riák helyszínei a környező utcák, terek, de  
a például a kulinária tája is a Pauler környé-
ke, gondoljanak csak a Déryné Bisztróra, meg 
persze, kicsit távolabb a Béla bácsi cukrász-
dájára (leánykori nevén Mészáros), csak hogy 
egy újabb legendás helyet említsünk a kör-
nyékről. S nyilván a sort folytathatnánk bőven. 

Az ívekben nyitott 
folyosók a lakások előtt

ELEGÁNS, ABSZOLÚT 
NAGYVONALÚ NAGYVÁROSI 

HÁZTÖMB

 Lendületben 
Újépítésű társasház a Pauler utcában 

Szöveg
Építészet

Fotó

MOLNÁR SZILVIA

KAJDÓCSI JENŐ

BUJNOVSZKY TAMÁS
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18 exkluzív lakás és egy 
utcafronti üzlethelyiség 
található a Pauler 
házban, a lakások mérete 
nagyjából 65 és 130 
négyzetméter közötti

Aki e tájon lakik egyszerre érezheti a nagyvá-
rosi nyüzsgést – minden hozzávalóival, „kíná-
latával”  –  és a Buda ezen részének megőr-
zött kisvárosi hangulatot is. 
Vagyis, hogy visszakanyarodjunk az építészet-
hez, a helyszín, mint lakóhely, több mint pom-
pás mindazok számára, akik városi környezet-
ben kívánnak otthont teremteni, de igénylik  
a kisvárosi csendet, léptéket is. A Pauler utca 
15. szám alatt álló, foghíjbeépítéssel létreho-
zott társasház elegáns, abszolút nagyvonalú 
nagyvárosi háztömb, egyúttal részleteiben, 

„kiegészítőkben” magára ölti a helyi építésze-
ti öltözéket is. Dísze, éke a hófehér, a nyílás-
zárókkal egyenletesen átlyuggatott főhomlok-
zat, ami, a ház előtt elhaladó sétáló számára 
mindenképpen váratlan vizuális eseményként: 
ellipszis formában a homlokzat középrészén 
befordul az előudvar felé. E nem várt lendü-

lettel, e feltűnő gesztussal paralel esztétikai 
tapasztalat az is, hogy a Pauler ház ablakkiosz-
tása, párkánymagassága a környező házak-
hoz idomul. Persze nem alkotói kapriccsó ez 
a megoldás, logikája az, hogy az északnyuga-
ti homlokzat ezzel a befordítással lényegé-
ben meghosszabbítható lett, hosszabb, mint 
amit a telek szélessége kiadhatott volna, ez  
a belső terek térnövekményét segítette és per-
sze a kellő benapozást is. De a nyílászárók-
kal egyenletes ritmusban átlyuggatott hom-
lokzat monotonitását is oldja ez a kompozíció, 
miként a nyílászárók színes üvegparapet-já-
téka és az ívekben az utcáról is jól látható nyi-
tott terasz-folyosók szintén. 
A három garázsszinttel (32 gépjárműparkoló-
val), földszinttel és e felett hét emeleti szint-
tel megépített, 68-131 négyzetméter közötti 
lakásokat és egy utcakapcsolatos üzletet tar-

talmazó  társasház átellenes, hátsó homlok-
zata különféle tömegekre tagolódik. E traktus 
a helyi, régi bérházak sokaságához hasonló-
an hátsó kerttel megépített, ez a homlokzati 
szakasz napfényes teraszokkal kialakított. De 
helye van a zöldtereknek a felső három emelet 
tetőteraszain is, s persze, végül, de nem utol-
só sorban a 18 exkluzív lakást magában fogla-
ló lakóépület koronája nem más, mint a tetőn 
a penthouse napfényes, panorámás „doboza”.  
Önmagában is üdítő látvány a Pauler ház, de 
egy további tanulsággal is szolgálhat: jelzője, 
jele a változóban lévő beruházói felfogásnak, 
ami a tömeges helyett az egyedit, a megfelelő 
műszaki tartalom helyett az technológiai inno-
vációt, építészeti értéket, minőséget helyezi  
a középpontba. 

Építész felelős tervező:  

Kajdócsi Jenő (KJT ÉPÍTÉSZ Stúdió Kft.)

Építész munkatársak: Gesztesi Tünde,  

Sebestyén Enikő, Thuróczy Zoltán, Molnár Péter 

Kertészet: Neumann Zsuzsa

Tervezés éve: 2014

Megvalósítás: 2015
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 A Tetris ház az OTP Ingatlan Zrt. legújabb és talán leginkább előtérbe 
helyezett beruházása. Milyen előzményekkel indult a tervezés?
A megbízóval már régebb óta kialakult a szakmai kapcsolatunk. A gaz-
dasági válság előtti időszakban is szinte folyamatosan voltak közös 
munkáink. Ezeket a projekteket versenyhelyzetek során nyerjük el, 
ami bátrabb koncepciókat eredményez. Meggyőződésünk, hogy ez elő-
segíti a jobb házak építését. Most is fontosnak tartottuk, hogy valami 
újat, kicsit mást csináljunk.

Milyen meghatározó elemei vannak a ház közvetlen környezetének? 
Hogyan befolyásolták ezek a koncepciót?
Egy lakóterületbe ágyazódik a beépítésre szánt telek. Az 1950-es évek 
első korai, telepszerűen megjelenő lakóházai, a 70-es évek panelépí-
tészete és 10-15 éve épült öt-hatemeletes lakópark egyaránt megtalál-
hatóak a szomszédságban. Jellemző tehát egy nagyobb lépték, a ház – 
méreténél fogva – tehát nem lóg ki a környezetéből. Ilyen tekintetben 
hatékonyabb lehetett volna még nagyobb tömböt építeni, az építésznek 
viszont nem feltétlen az a legkellemesebb. A telken álló néhány nagyobb 
fa védelme is szempontként merült fel. Ezekből adódóan több udvar 
is kialakult: közülük három utcai csatlakozással, egy pedig a tömbbel-
sőben. Végeredményben a házzal igyekeztünk egy kevésbé motiváló 
környezetben egy erőteljesebb arculattal jelen lenni.

Mennyiben tud szerinted egy ilyen projekt pozitív hatást gyakorolni  
a környékére?
Tulajdonképpen kellemes lakókörnyezetbe kerül, sok a zöld és jó  
a közlekedés. A Fehérvári út túloldalán a jelenleg épülő villamosre-
míz esetében is megjelenik a kortárs építészet a területen. Ha eset-
leg a Tetris házzal szomszédos telket is megvásárolja a fejlesztő,  
a két projekt erősítheti egymást.

Visszatérve a házhoz: tagolt, alapvetően geometrikus kontúr írja kör-
be az épületet, a tömege magassági értelemben is mozgalmas. Milyen 
tényezőkből alakították így?
A teleknek volt még egy jellegzetessége: a sarka a két határoló utca 
találkozásánál lekerekített formájú. A szabályozási terv azt sugallja, 
hogy ide íves vonalvezetésű épület kerüljön. Megkíséreltünk ilyen töme-
get szerkeszteni, de végül inkább csak visszahúztuk a földszinten az 
épület kontúrját, hogy az íven belül maradjon. Kihasználtuk ugyanak-
kor a maximális építménymagasságot, kiemelve a sarokpontot, egy-
ben a szomszédos tíz emeletes házakra is reagálva. A hátsó fronton 
az alacsonyabb, öt-hatemeletess épületekhez igazodik a magassága, 
ami izgalmas dinamikát vitt a tömegébe.

A Tetris videojáték 
grafikáját idéző 
épületkontúr

„A HÁZAINK  
MINDIG ERŐSEN REAGÁLNAK  

A KÖRNYEZETRE”

Fernezelyi Gergellyel, a FBIS architects  
vezető tervezőjével Mizsei Anett beszélgetett

Fotó: Filep Krisztina
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Generál tervező: FBIS építészműterem

Vezető tervezők: Fernezelyi Gergely DLA,  

Reisz Ádám, Vadász Tamás

Építész munkatársak: Gál-Tóth Alpár, Juhász Janka, 

Kőrősi Kitti, Kiss Dávid, Kovács Gábor,  

Pásztor Ivett, Sebestyén Petra, Tőzsér Erika, 

 Varga Koritár Krisztán

Épületszerkezet: Handa Péter (Munum Project Kft.)

Statika: Pintér Sándor, Gergye Zoltán (Szigma Stúdió)

Gépészet: Bicskei Attila, E. Seres Edit (Genimex-M Kft.)

Elektromos tervező: Kelemen Ferenc, Szepesi Ferenc, 

Pallai Márton (Kelevill-FZ Kft.)

Tűzvédelem: Decsi György (Fireeng Kft.)

Kertterv: Geiger Nóra (M&M Garden)

Összes hasznos lakás alapterülete: 15 625 m2 267 db lakás

A merőleges alaprajzi rendszeren belül is megjelenik egy finom szög-
ben kimozdított irány.
A ház belső közlekedőit tekintve általában optimális, ha az egyes épület-
részek egy rendszerhez csatlakoznak. Egy ekkora ház esetében viszont 
a klasszikus folyosós kialakítás építészetileg problémássá válik. Innen 
jött az az ötlet, hogy az egyes traktusokat szétválasztva a kissé megnyí-
ló közökben függőfolyosós, hídszerű megközelítés a lakások számára 
is több intimitást tud biztosítani és izgalmas teret eredményez. A tűz-
védelem szempontjából is előnyös – a közlekedők nyitottak, a lépcső-
ház természetes módon füstmentes – nincs szükség gépészeti meg-
oldásokra. Egy passzív rendszer mindig előnyösebb hosszabb távon.

A ház karakterét meghatározza a jellegzetes, geometrikusan lyugga-
tott homlokzati felület.
A tömeget illetően nem szerettünk volna erkélyeket a homlokzatra.  
A belsőből kiforduló színes világ élénkké teszi a megjelenést, miköz-
ben a homlokzatok egyneműen körbeveszik az egész házat. Az egyes 
épületszárnyakat a földszinten összekötöttük. A főbejárathoz egy kapu-
zaton és egy szabad téri, belső udvaron keresztül juthatunk el, a hátsó 
oldalon pedig egy földszintes trafó tömege zárja a kontúrt.

Közösségi vagy kereskedelmi funkció is kapott szerepet a projektben?
A Fehérvári út felé néznek az üzletek, reálisan ennyit volt érdemes ter-
vezni. A hátsó oldalon az utcaszinten parkolók találhatók, a belső terü-
leten a földszintre is lakások kerültek. A pinceszinten mélygarázs épül, 

a megtartott fák kikerülésével. A sok feladat közt néha érezzük, egy-egy 
projekt tényleg összeáll egészen a részletekig – ahogyan ennél a háznál is.

Milyen alapelveket tudnál megfogalmazni, ami visszaköszön más pro-
jektekben is? Milyen munkamódszerrel dolgoztok?
A csapaton belül tudjuk, kinek mi az erőssége és a szoftverek adta lehe-
tőségeket is kihasználjuk. Igyekszünk mindig ugyanazokkal a társter-
vezőkkel, szakági kollégákkal és megfelelő büdzsével dolgozni. Tulaj-
donképpen kell egy jól bejáratott rutin és egy csapat, aki azt végre 
tudja hajtani. A házaink mindig erősen reagálnak a környezetre. Nem 
határoztunk meg egy irányt, a „mi” építészetünket, hanem mindig az 
adott feladatban gondolkodunk és törekszünk a velünk dolgozó fiata-
lokkal közösen egy előremutató koncepciót kialakítani. Ezt az épüle-
tet tervezőként Reisz Ádámmal és Vadász Tamással együtt jegyezzük, 
de ettől még ez nem a mi személyes produktumunk, hanem a csapaté.

Mennyire partnerek ebben a megbízók – például ebben az esetben  
az OTP Ingatlan Zrt.?
Rendkívül pozitívan viszonyultak a környezettudatos gondolathoz, így 
beépülhetett egy korszerű hőszivattyús rendszer. A téli időszakban 
kisebb ennek a jelentősége, a klímaváltozás miatt egyre inkább a nyári 
hűtés válik fontossá. Beruházási oldalról kicsit drágább, mint ha egyál-
talán nem számolnak ezzel. Amint a megbízó gondolkodik – akár csak 
részlegesen – klimatizálásban, már ez a legolcsóbb. Ha pedig nem épí-
tik be, akkor az emberek egy része beköltözéskor teszi meg. Az utó-

lag beépített hűtőrendszerek kevésbé hatékonyak és olyan energia-
felhasználási csúcsokat jelentenek, amik túlterhelhetik a rendszert. 
Ezen kívül a környezettudatosság egyik eleme az esztétika is: a kör-
nyezeti kultúra szempontja. Ebben erős ez az épület.

Ezt egyféle küldetésként élitek meg?
A fejlesztők számára jól eladható ingatlan szükséges, gyakran elvárás, 
hogy kiszolgáljunk egy „mainstream” közízlést. Műszaki emberként, 
alkotóként mi szeretnénk egy kicsit formálni az emberek szemléletét 

– feszegetjük a határokat egy előremutatóbb építészeti jövő irányába.
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A beruházói törekvés szerint 2018 végén indul-
hat el a Toldy Ferenc utca 19. szám alatt épülő, 
21 lakásos, öt szintes (fszt. + 4 emelet), zárt-
sorú beépítésű, budapesti társasház lakásai-
nak átadása. A Várhegy talán  legkellemesebb, 
csendes utcájában jó ideje új társasház nem 
épült, s a látványtervek alapján az is világosan 
látszik, hogy az építtető szándéka a pénzügyin 
túl, az esztétikai értékteremtés. Az átlagosnál 
magasabb igényszintre tervezték a házat, ez 
mind az építészeti tömb kialakítására, anyag-
használatra, mind a technológiai, műszaki tar-
talmakra egyaránt érvényes. 
A telek, melyre a ház épül szabálytalan tra-
péz formájú, észak-déli tájolású hossztengely-
lyel, és a terület az utcafrontról a hátsó hatá-

ron álló szomszédos tűzfalig határozottan lejt,  
a hosszanti telekhatárok között a szintkülönb-
ség meghaladhatja a 9 métert. E telekadottsá-
gokhoz igazodik az alaprajzi elrendezés: ahhoz, 
hogy a lakások tájolása megfelelő legyen, és  
a hosszú homlokzatfelületek létrehozásához 
az épület földszint fölötti szintjei törtvonalú 
alaprajzúak. De a telekadottságoknak köszön-
hető, hogy a felépítmény alatt háromszintes 
pince épül. Itt, a terepszint alatt lesz lehető-
ség a tárolásra és a parkolásra is – 21 darab 
tároló és összesen 45 autóállás épül majd.
Mint azt a vezető tervezőtől,Kajdócsi Jenőtől 
megtudhattuk, a tömegformálással kapcso-
latban a megbízói kérés az volt, hogy a ter-
vezés során kerüljék a monotonitást, ugyan-

 Toldy 19 

 Társasház a Várhegy oldalában 
NAGYSZERŰ FŐVÁROSI LOKÁCIÓ,TÖMEGKÖZLEKEDÉSSEL, SZEMÉLYAUTÓVAL KÖNNYŰ ELÉRÉS, MINŐSÉGI,  

ENERGIATUDATOS ÉS GAZDASÁGOSAN FENNTARTHATÓ LAKÁSOK – TÖBBEK KÖZÖTT EZEKET NYÚJTJA  

AZ A TÁRSASHÁZ, MELYNEK ÉPÍTÉSE 2017 ELEJÉN VESZI KEZDETÉT A VÁRHEGY ÉSZAKKELETI RÉSZÉN.

akkor törekedjenek a mértékletes geometriai 
formák alkalmazására. Az egyediség mellett 
pedig fontos szempont volt az illeszkedés is, 
avagy a leendő társasház architektúrája és  
a környező épületek építészeti arculata har-
móniában álljanak, „éljenek” egymással. A fen-
tebb leírt alaprajzi sajátosságok mellett a hom-
lokzatformálás is változatos lesz, például az 
eltérő homlokzatburkolatok, eltolható, szint-
magas üvegárnyékolók, vakolt és téglabur-
kolatú homlokzatfelületek, és a homlokzati 
síkváltások együttes alkalmazása már a lát-
ványterveken láthatóak alapján is oldani fog-
ja az épülettömeg zártságát. 
A lakások délnyugati tájolással készülnek, és 
a Toldy Ferenc utcára néznek majd, az átla-

gos alapterületük - erkélyük vagy teraszuk 
alapterületén fölül - közel 85 m2 lesz, mind-
ezek mellett a földszint ingatlanok esetében 
abszolút rendkívülinek mondható, hogy kert-
kapcsolatosak lesznek, a kertek mérete 25-74 
m2 között alakul.
Az OTP Ingatlan Zrt. ingatlanfejlesztési cél-
kitűzései alapján az épület az energiatudatos 
építészet jegyében valósul meg, a gazdasá-
gosan üzemeltethető rendszerek és az épület 
kiváló hőtechnikai jellemzői által a rezsikölt-
ségek várhatóan nagyon alacsonyak lesznek. 
A tervezett ház hőenergia ellátását 2 db talaj-
kollektoros hőszivattyúval oldják majd meg 
és ugyanez a rendszer gondoskodik a nyári 
hűtési igényről is. Az épületben padlófűtést és 
mennyezet hűtést/fűtést egyaránt terveznek.
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 Éteri 

 elegancia 

Még érezhető a Csalogány utca lejtője, még el 
kell hagynunk néhány utcát a Széll Kálmán tér 
felé haladva, hogy a síkra érjünk. Ez a terepa-
dottság is befolyásolta annak a 99 lakást magá-
ban foglaló társasháznak a terveit, amelynek 
a megvalósítása várhatóan 2017 elején indul 
el. A beruházó vegyes funkciójú épület terve-
zésére kérte fel a Hajnal Építész Iroda mun-
katársait, a 2000-ben alapított iroda az eltelt 
negyedszázad óta már többször bizonyította 
szakértelmét a nagyobb léptékű lakóingatlan 
projektekben. 
A lakásokhoz tartozó tárolók és gépjármű-
parkolók foglalják majd el a két pinceszintet  

A tervezett épület fűtési- és hűtési energiáját illetve használati meleg vízzel való ellátását 
talajszondás hőszivattyús rendszer biztosítja. E rendszer legnagyobb előnye a levegős hőszi-
vattyús rendszerrel szemben, hogy nincs kitéve a külső hőmérséklet-ingadozásának, ezáltal 
sokkal kiegyensúlyozottabb működést eredményez. A talajszonda-rendszer másik nagy előnye, 
hogy a nyáron a talajba juttatott hőt télen hasznosítani lehet és a télen lehűtött talaj hűtőhatása 
nyáron hasznosul az épület hűtéséhez. Energetikailag is jobbak a mutatói, mert sokkal kedve-
zőbb környezeti hőmérsékletből táplálkozik, másrészt nincs szükség külön elektromos fűtés-
rásegítésre a hidegebb napokon. A rendszer 2 fő eleme, a szondamező, mely a kb. 80 m mély 
(21 db) talajszondákból és a rendszert beszabályozó osztó-gyűjtőből áll, továbbá a hőszivaty-
tyúk és a hozzájuk tartozó gépházi elemek.
A tervezési program komfortparaméterei alapján kalkulált fűtési csúcsigény 90 kW, míg a hűté-
si csúcsigény 110 kW. Ezek az értékek a téli minimum és a nyári maximum külső értékek és tel-
jes kihasználtság esetén lépnek fel, így a tényleges fűtési és hűtési hőigények értéke időben 
tág határok között fog mozogni. A jelentős teljesítményingadozás minél hatékonyabb kezelé-
se végett a két betervezett hőszivattyú inverteres teljesítmény-szabályozású, mely rendszer  
a kiemelkedő részteljesítmény-hatékonyságot eredményez. A teljes fűtési szezon során elérhet-
jük akár az 5,5 SPF értéket. Mindkét hőszivattyú alkalmas fűtési és hűtési igényeket is kielégí-
teni, fűtési teljesítményük egyaránt 70-70 kW. A kétgépes megoldás egyik fő előnye, hogy nyári 
üzemmódban, amikor előállhat a helyzet, hogy egyszerre kell hűteni az épületet, valamint hasz-
nálati meleg vizet készíteni, akkor a két gép ezt a két igényt külön-külön lefedi. Tehát az egyik 
gép folyamatosan hűt, a másik pedig időszakosan használati meleg vizet készít, majd akár újra 
átáll hűtési üzemmódba. Ez idő alatt a 2 gépnél keletkező hulladékhőt a szondamezőn keresz-
tül a rendszer hasznosítja, így akár, még magasabb hatékonysági mutató is elérhető. (COP ~6)
A rendszer egy másik fő sajátossága, hogy rendelkezik nagy teljesítményű passzív hűtési hőcse-
rélővel, mellyel a hűtési szezon nagy részében biztosítható a kellő mennyiségű hűtési teljesít-
mény. A passzív hűtés előnye, hogy üzemeltetéséhez csak a szivattyúk igényelnek elektromos 
áramot, így rengeteg villamos energiát spórolhatunk meg, hiszen a hőszivattyúban a legtöbb 
áramot a kompresszor igényli, melyet ebben az üzemmódban nem kell üzemeltetnünk.
Jelenleg egy ilyen talajszondás hőszivattyús rendszer jelenti a legenergiahatékonyabb és leg-
megbízhatóbb hűtési- fűtési rendszert. (GEORT Kft., Németh Iván)

Társasház 
a Csalogány utcában

LAKÓINGATLANOK MELLETT, 

IRODATERÜLETEK ÉS KERESKEDELMI 

FUNKCIÓ KAPNAK HELYET ABBAN  

A BUDAPESTI, NAGYVONALÚ ÉPÍTÉSZETI 

KIALAKÍTÁSÚ TÁRSASHÁZBAN, AMI A II. 

KERÜLET CSALOGÁNY ÉS AZ ERŐD UTCÁK 

TALÁLKOZÁSÁNÁL ÉPÜL MAJD MEG. 

(a tervek szerint 285 darab parkolóhely létesül),  
a földszintre kerülnek a kereskedelmi részleg 
(LIDL üzlet) és az azt kiszolgáló gépjárműállá-
sok és az árufeltöltés terei. Éppen az említett 
terepsajátosságok miatt a földszinti – és lénye-
gében az első szinti – részek az Erőd utcához 
homlokzattal kapcsolódnak, míg a Csalogány 
utca mentén fokozatosan a föld alá süllyednek. 
Az első szinten irodákat alakítanak majd ki,  
a második szint már vegyes, azaz lakások és 
irodaterek szinte lesz, a következő négy eme-
letet viszont már teljes egészében lakóingat-
lanoknak szentelik, a ház legfelső emelete,  
a hetedik, pedig a gépészetet tartalmazza majd. 

Építész, vezető tervező:  

Kajdócsi Jenő (KJT STÚDIÓ Kft.)

Építész munkatárs: Nagy László, Konyicska Kinga 

Tartószerkezet: Méri Tamás (TaDaLogic Kft.)

Épületgépészet: Sződy Ferenc (Sződy és Társa Kft.)

Elektromosság: Kelemen Ferenc (Kelevill-FZ Kft.)

Tűzvédelem:  Szöllősi Levente (Tűzinfo.hu Bt.)

Kertépítés: Neumann Zsuzsanna (Dunapark Kft.)

Tervezés éve: 2015

Tervezett átadás: 2017-2018

Legnagyobb beépítés terepszint felett: 569,68 m2



90 91

Felelős tervező: Hajnal Zsolt,  

Kendelényi Péter (Hajnal Építész Iroda Kft.)

Építészek: Kéner Tamás, Kovács Péter

Tervezés: 2015

Tervezett átadás: 2018

Beépített alapterület: 3 530,94 m2  

Beépített szintterület: 15 556,69 m2 + 1 588,92 m2

A vertikálist  
hangsúlyzó, levegős, 
teraszos kialakítás 

Az utca emelkedését 
lekövető épületformálás

Rápillantva az engedélyeztetési tervet megelő-
ző látványtervekre, jól láthatóak a föld feletti 
szintek esetében a terepszint-változásokból 
eredő építészeti sajátosságok, például a tető-
vonal rajzolata. Illetve a földszint és az első 
szint látványra olyan, mintha ennek a ház-
nak az üveghomlokzatú, már-már anyagtalan 
lábazata lenne, földszinti rész padlószintje az 
Erőd utcánál még az utcaszinthez csatlakozik, 
a szomszédos Jurányi-ház felé viszont fokoza-
tosan süllyed a terepbe. Az üvegkubus felett a 
konzolos födémlemezekkel kialakított irodai 
és lakószintek következnek, a konzolos kiala-
kítás révén a tömb lebegő, könnyed karakte-

re is megmarad, a terekhez tartozó kényel-
mes teraszok méretük, „kiülésük” által pedig 
optimálisan árnyékolják majd a nyári verő-
fényben a nagy üvegfelületekkel létrehozott 
enteriőröket. 
A ház terepszint feletti alaprajza „U” formát 
mutat, ami által egy tágas, levegős, zöld belső 
kert jön majd létre, a ház befelé néző lakása-
iról, de a szomszédos házak, óvoda erre néző 
ablakaiból is remek kilátás nyílik majd a kertre. 
Ugyanakkor kellőképpen támogatja ez a meg-
oldás a belső lakó és irodaterek benapozását 
is, ez utóbbit segíti az is, hogy az építészek az 
első emeleti irodaszintre egy belső átriumot 

terveztek, ezzel a felmenő épületszárnyakkal 
közrefogott területen teljes értékű, kétszintes 
tetőkert is kialakítható. 
A 44 és 142 m2 közötti alapterületű, kényelmes, 
akadálymentesen megközelíthető lakások üze-
meltetése az energiatudatos megoldásoknak 
köszönhetően (falszigetelés, a nyílászárók 
esetében a megfelelő hőátbocsátási ténye-
zők, hőszivattyús megoldás, benapozás stb.) 
pénztárcakímélő lesz, de a környezettudatos 
megközelítést tükrözi az az elgondolás is, hogy 
az építész tervekben meghatározott zárófödé-
meken járható lapostetők és intenzív beülte-
tésű zöldtetők készülnek majd.
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 Új városrész épül 

A társaságnak nem ez az első ingatlanfejlesz-
tése a városban, ugyanakkor a városfejlesz-
tés szempontjából is fontos vállalás a részük-
ről, hogy egy, az ipari termelés által felhagyott 

„barnamezős” helyszínen, az ún. Szigeti város-
rész volt olajgyári területén kíván egy 201 laká-
sos társasházat felépíteni. Ismerve a Győri 
városszerkezetet úgy gondoljuk, hogy ez  
a beruházás húzóprojekt lehet a városfejlesz-
tés szempontjából is.
A Simor János püspök tér szomszédságában, 
az Erkel Ferenc utca, Botond utca, Ecet utca 
által határolt, megújuló, mintegy 5 ezer négy-
zetméternyi területen megvalósuló, három 
külön („A”, „B” és „C”) lépcsőházból álló tár-
sasház 6, illetve 7 szint (földszint + emeletek) 

kialakítású tömbökből áll majd. A földszintre 
a gépjárműparkolók és tároló helyiségek, és 
természetesen a lépcsőházi bejáratok kerül-
nek. Az emeleten kialakítandó lakások nyitott 
középfolyosón és oldalirányba becsatlako-
zó függőfolyosóról közelíthetők meg, mére-
tük 46 és 65 m2 között változik, s mindegyik-
hez erkély is tartozik majd, illetve a magasabb 
kialakítású részen, a 6. emeletet lezáró keleti 
és déli sarkon kialakított penthouse lakások-
hoz tetőteraszok is kapcsolódnak.
Az „A” energia osztályú épület látványának, 
külső képének meghatározói a homlokzatkép-
zéshez tervezett anyagok és színek: a törtfe-
hér, terrakotta és antracitszürke színű nemes-
vakolat az emeleteken, a földszinteken pedig  

a sötétszürke; a terasz és erkélykorlátok szür-
ke, felületkezelt acélpálcás korlátjai, a nyí-
lászárók fehérje, illetve a délkeleti homlok-
zaton az erkélyek törtfehér mellvédjei. Az „E” 
alaprajzra ültetett épületkomplexum befordu-
ló, nyitott sarokerkélyei, valamint a homlok-
zati visszaléptetések, helyenként zárterkélyi 
megoldások, mind dinamizálják, fellazítják  
a méretéből eredően nagyléptékű lakóépületet.  
Néhány szó a névadásról. 2017-ben Győr ad 

Olimpia Sétány, Győr

GYŐR A FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE, IPARI-GAZDASÁGI POZÍCIÓJA MIATT  

KIVÁLÓ TEREPE, PIACA A LAKÓINGATLAN-FEJLESZTÉSNEK, KIVÁLÓAN SZEMLÉLTETI EZT  

AZ OTP INGATLAN ZRT. OLIMPIA SÉTÁNY PROJEKTJE. 

Építészeti terv:  

Németh Lajos (Komplex Tervező Iroda Kft.)

Tervezés éve: 2016

Átadás: 2017

Volumen (terület): 5 ezer m2

Városfejlesztési 
szempontból is mérvadó 
beruházás

otthont az Európai Ifjúsági Olimpiai Feszti-
válnak (EYOF). Az Olimpia Sétányon felépülő 
az eseményre érkező sportolók szálláshelye 
lesz az olimpia idejére. Vagyis a győri lakóin-
gatlanok számának bővítése, továbbá az épü-
let mérete miatt városfejlesztési szempontból 
is mérvadó Olimpia Sétány projekt a közélet-
ben mostanában mind gyakrabban hallható 
fenntartható olimpia problémájára is valós 
választ adhat.
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Smart

üvegcsarnok

CIKKÜNK TÁMOGATÓJA:

Szöveg
Építészet

Fotó

MOLNÁR SZILVIA

SZERDAHELYI LÁSZLÓ

JAKSA BÁLINT
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KÖZÉP-EURÓPA EGYIK LEGNAGYOBB ÉS LEGMODERNEBB BMW ÉS MINI MÁRKAKERESKEDÉSE NYÍLT MEG NÉHÁNY HÉTTEL 

EZELŐTT A KÖNYVES KÁLMÁN KÖRÚTON.

A legújabb BMW és MINI autómodelleket 
és BMW motorkerékpárokat, valamint 
fiatal BMW Premium Selection használt 
autókat forgalmaznak

Tudjuk, már az autózás hajnalán is volt kísérlet 
a személyautózásban az elektromos géphajtás-
ra, de igazán az utóbbi évtizedek technológiai 
fejlődése adta meg a lehetőségét, hogy a közel-
jövőben tömegében elterjedjenek az e-személy-
autók – kétségtelen, kiemelt szerepe van ebben 
az egyre fogyó kőolajkészletnek (ami más terü-
leteken, pld. a gyógyszergyártásban létfontos-
ságú), nem beszélve a hagyományos üzemanya-
gok használata okozta környezeti terhelésről. 

Hogyan is jön ez ide?  Az imént bevezetett 
márkakereskedés, melynek bemutatóterme 
közel 3 milliárd forintos keretből épült meg, 
bizonyára jórészt még hagyományos üzem-
anyaggal hajtott gépjárműveket forgalmaz. 

Üveg-függönyfallal,

 nyitottabb-zártabb

 tömegekkel létrehozott

 könnyed szerkezet



98 99

I T T H O N I T T H O N

Mintha haladó autókon-
vojt szemlélnénk 
a magasból. Az épület 
üvegfala egyébként nem 
kis kihívást jelentett 
a kivitelezőknek

Üveg-függönyfallal, 
konzolos előtetővel, 
parapetfallal létrehozott 
könnyed szerkezet

Ugyanakkor, az ún. smart energy manage-
ment megközelítés jegyében olyan építészeti 
és ehhez kapcsolódó technológiákkal bíró épü-
letet terveztetett és építtetett meg a megbízó, 
melyben például egy 45kW-os házi naperőmű 
üzemel, ez egyrészt az e-autók töltéséhez járul 
hozzá (az e-autók gyártásában egyébként élen 
jár a BMW Group), valamint a márkakereske-
dés 30 százalékának energiaszükségletét is 
biztosítja. De említhetjük más mellett azt is, 
hogy a bemutatótermekben szokásos légke-
zelő gépek itt 75 százaléknál nagyobb hő-visz-

szanyerési hatásfokkal működnek, és az épület 
épületfelügyeleti rendszere által vezérelt hűtő-
fűtő rendszer a külső hőmérséklet és a különfé-
le belső terek hőmérsékleti viszonyait vizsgál-
va optimalizálja a belső hőmérsékletet, mindezt 
egy üvegcsarnokban. A beruházó tehát tulaj-
donképpen az autóipari szakági innovációkat, 
trendeket mintegy összekapcsolta, hozzáren-
delte az építészeti kialakításhoz is. 

Nem meghökkentő, narratív építészet ez – 
erre e műfaj, ez a volumen és, hát valljuk be, 
a hazai építészet nem sok példát adott eddig 

Transzparens építészeti 
tömeg



100 101

I T T H O N

sem. A funkciónak, a láttatásnak, a betekintés-
nek, a kereskedelmi szolgáltatásnak alárendelt, 
kompakt megformálásúként írható le a vasbe-
ton-szerkezetes, óriási üveg-függönyfalakkal 
körített épülettömb, ami a szem számára lát-
hatatlan tartalommal kapcsolódik a környezet-
kímélő technológiákat előnyben részesítő tren-
dekhez. Érzékletes ellentét, ha végiggondoljuk, 
hogy a törékeny, szinte anyagtalan üvegcsar-

nokon belül elképesztő erős lóerők, tömegek 
vonulnak fel, de a könnyűnek és súlyosnak ez 
az oppozíciója ölt testet egy újabb szerkezeti 
sajátosságban is. Az építés során ugyanis az 
itt alkalmazott ún. pí-panel vasbeton-szerke-
zetekkel létrehozott függő felület méretes ele-
meit egyesével emelték be az épületbe, az ezek-
ből az elemekből megkonstruált födém, mely 
akár 80 személygépkocsit is elbír, alátámasz-

Esti kivilágításban

Ügyfélkiszolgáló- 
szigetek a nyitott, tágas 
bemutatótérben

tás nélkül hidalja át a 21 méteres fesztávolsá-
gú csarnokot.

Építészeti tervezés:
Szerdahelyi László (Aspectus Architect Zrt.)

Generálkivitelező: Market Építő Zrt.

Hasznos alapterület: 5000 m2

A két épületrész 
találkozási pontja



A MINŐSÉG GARANCIÁJA
Precizitás a vezetés élményéért
Kevesebb, mint 250 nap alatt épült meg a Hungária körút 95. szám alatt 
a Wallis Motor Pest szalonja, ami Közép-Európa egyik legnagyobb és 
legmodernebb BMW és Mini márkakereskedése. Már az előkészületet 
is nagy figyelem kísérte. A munka, ahogy az várható volt komoly terve-
zési, kivitelezési szakértelmet, precizitást igényelt. Tervezők és kivi-
telezők közös egyeztetése elengedhetetlen volt azért is, hogy a nagy 
odafigyeléssel és elvárással járó munka maximálisan kielégítse a meg-
rendelő igényeit. Az alumínium nyílászárók kivitelezőjét, a Háló & Marco 
Kft.-t és szerelő csapatát, a Pfosten Kft.-t, 2016 januárjában bízta meg 
a kivitelező, a Market Építő Zrt. A Hungária körút vakítóan fehér, impo-
záns épületében a BMW Premium kategóriájú autói és motorkerékpár-
jai kaptak helyet. Az épület üvegfala nagy kihívást jelentett a kivitelezők 
számára. A kapott tervek alapján esett a választás a Schüco termék-
család FW60+ függönyfal-rendszerére. A filigrán megjelenésű 60 mm 
széles, látható élnek köszönhetően, valamint a tervezett nagy raszter 
felületekből adódó méretek könnyedén ellenállnak minden külső és bel-
ső erőhatásnak. A precíz előkészítésnek és gyártásnak köszönhetően 
gyorsan építette meg a függönyfal bordaszerkezetét a helyszíni szere-
lést végző Pfosten Kft. csapata (külön köszönet a cég munkatársainak 
a munkájukért). Különálló épületként, a BMW Future Retail koncepció-
jának köszönhetően, mint egy dobozba zárt kocka mutatja be a megbízó 
cég a Mini márkákat, e kocka homlokzata és alumínium üvegfalai feke-
tére porszórt felülettel, multifunkciós üvegeivel növeli a BMW márka 
színvonalát. Ugyanis az épület különlegessége az alumínium függöny-
fal megoldásokon túl az egyedi multifunkciós üvegezés. A szerkezetbe 

épített üvegek napvédő bevonattal kerültek legyártásra, mely csökken-
ti a légkondicionálás költségeit, a BMW márkára jellemző környezettu-
datos értékrendnek megfelelően. A beépített üvegek súlyadarabonként 
elérik a 600 kg-ot. A Hungária körút majd 90 méter hosszú és 12 méter 
magas homlokzati függönyfala megközelítőleg 7 tonna alumíniumot, 
több mint 50 tonna üveget tartalmaz, továbbá 1 tonna egyéb kiegészí-
tő profilt és konzolt. Ekkora mérethez, súlyhoz és az ezekre ható külső 
szélteherből, szélszívásból átvett erőkhöz a statikai megerősítés elen-
gedhetetlen eleme a pillérek közé felszerelt 180 x 220 mm szelvénymé-
retű acél tartószerkezet, mely elnyeli az épülethez szerelt függönyfal 
statikai mozgását. A Háló & Marco Kft. által gyártott és helyszíni sze-
relést végző alvállalkozója, a Pfosten Kft. által megépített homlokza-
ti függönyfalak mind minőségi, mind műszaki szempontból teljes mér-
tékben megfelelnek a megrendelő műszaki és minőségi elvárásainak. A 
fokozott minőségi elvárásokon túl, meg kellett felelni a 2016-os új BMW 
Design Concept elképzelésének is, miszerint a homlokzaton egy egy-
befüggő fehér sávot kell képezni, melyhez az anyag megtalálásában, a 
tervezőkkel folytatott egyeztetéseknek megfelelő műszaki megoldás-
ban, a Háló & Marco Kft. tervezőjének, Árva Imrének köszönhetően, egy 
teljesen egyedi megoldás került megvalósításra. Ezúton is szeretnénk 
köszönetet mondani a Megrendelőnek, a Tervezőcsapatnak, a Fővál-
lalkozó Market Építő Zrt.-nek a lehetőségért és bizalomért, továbbá a 
kivitelezésben részt vevő minden kollégának az igényes és precíz mun-
kájukért, mellyel hozzájárultak ahhoz, hogy az új BMW szalont is meg-
valósult büszkeségeink sorába vehessük.

Háló és Marco Kft. | Cím: 4031 Debrecen, Szabolcs utca 25. | Tel.: (+36-52) 430 436; (+36-30) 228 02 67 | E-mail: info@halo-marco.hu | 
Pfosten Kft. | Cím: 4033 Debrecen, Hodászi Lukács utca 20. | Tel.: (+36-20) 925 4244

Pfosten Kft.
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ÁTALAKULÁS

A SZÁZADFORDULÓS MAGYAR ÉPÍTÉSZET EMLÉKEIT NEM CSAK A HÁBORÚK ESZTELEN PUSZTÍTÁSA FENYEGETTE, HANEM AZ UTÁNUK JÖVŐ 

BÉKÉSEBB KORSZAKOK IS. RENDSZEREK JÖNNEK ÉS MÚLNAK EL, DE MINDEGYIK OTTHAGYJA A NYOMÁT BEÉPÍTÉSEK, ÁTÉPÍTÉSEK, VÉGLETES 

HANYAGSÁG, VAGY ÉPPEN A KREATÍV MEGŐRZÉS FORMÁJÁBAN.

Szöveg
Építészet, belsőépítészet

Fotó

IFJ. GÁRDONYI LÁSZLÓ

FERNEZELYI GERGELY DLA, 

KISS DÁVID, JUHÁSZ JANKA

BUJNOVSZKY TAMAS

A múltat - és vele együtt a magyar kultúrtör-
ténetet - szívén viselő építészeknek így nehéz 
dolga van: a megmaradt épületek gyakran nem 
is emlékeztetnek eredeti állapotukra, a tervtá-
ri, levéltári anyagok hiányosak, részletes fotó-
dokumentáció pedig kifejezetten ritka, értékes 
kincsnek számít. De ha minden információ ren-
delkezésre áll, még akkor sem biztos az épület 
sorsa, hiszen egy más szempontokat hangsú-
lyozó befektetői döntés véglegesen eltörölheti 
a múlt megmaradt darabjait.

Szerencsés helyzetben voltak az FBIS 
Architect építészei, Fernezelyi Gergely és Reisz 
Ádám a Rómer Flóris utca 53. szám alatt álló vil-
lával. Az épületet a Német Nagykövetség vásá-
rolta meg nagyköveti rezidenciának, és - a funk-
ció folyamatos figyelembevételével - szabad 
kezet adott az építészeknek, hogy saját belátá-
suk szerint, az emlékek tiszteletben tartásával 
újítsák fel a villát.

Az épület mai külső formáját az 1910-es évek-
ben nyerte el, amikor Hajós Alfréd a korábban 

ezen a helyen álló, egyszintes, egyszerű lakó-
épületet kibővítette, toronnyal és terasszal lát-
ta el. A belsőépítészeti munkákat Kozma Lajos 
végezte, de a ‘90-es években történt nagy átépí-
tés óta erről jórészt csak a fennmaradt fényké-
pek és leírások alapján alkothatunk véleményt. 
A források arról tanúskodnak, hogy Kozma az 
épület külsejének eklektikus megoldásait vegyí-
tette a modern funkcionalista és geometrikus 
látásmóddal.
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Rövidebb enfilade  
a szobákon át

Ottjártunkkor még 
berendezés alatt, 
beköltözés előtt állt  
a nagykövetség

A kertről semmilyen információ nem maradt, 
így kialakítását a funkció és az ott álló fák védel-
me határozta meg. Az elvadult, elhanyagolt 
bokrok, egyéb aljnövényzet eltüntetését követő 
füvesítés után a fogadások helyszínéül szolgáló 
tisztás és az elszórtan álló fák angolkerti han-
gulatot adnak a kertnek. 

Az épület külső megjelenése az eltelt egy évszá-
zad alatt alig változott, leghangsúlyosabb ele-
me kezdetektől fogva a torony és a különleges, 
sávozott burkolat. A téglafelületek és meszelt 
homlokzati szakaszok váltakozásából merész, 
dekoratív kompozíció keletkezik, mely egye-
di a korszak villaépítészetében. A homlokzat 
hangsúlyos elemei az ablakok, melyek legin-
kább méretükkel hívják fel magukra a figyel-
met. A dupla nyílászárók nem csak a biztonsá-
gi és hőszigetelési előírásoknak felelnek meg, de 
a külső elem követi az eredetik formai megoldá-
sát, így a műemléki szempontoknak. A torony 
hegyes sisakja, íves lezárású páros ablakai 
aediculára emlékeztető díszítéssel és vízszin-
tesen végigfuttatott mérművekkel ékes pél-
dái a századforduló eklektikus díszítőkedvé-
nek. A nyolcszög három oldalából szerkesztett, 
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balluszteres terasz és erkély az épület vertikális 
jellegét hangsúlyozza, távolról felidézve a kora-
beli angol eklektika reneszánsz-központúságát. 

A belső kialakításán sokkal jobban nyomot 
hagyott az idő. A villából társasház lett, laká-
sokat választottak le, majd megint központosí-
tották. A változásokat csupán két igazán szem-
betűnő elem és néhány részletmegoldás élte túl. 
Az egyik legjellegzetesebb belsőépítészeti emlék 
a toronyszoba mennyezete. Az angol reneszánsz 

Eredeti építészeti terv:
Hajós Alfréd

Építészet: 
Fernezelyi Gergely DLA, Kiss Dávid ( 

FBIS architects)

Belsőépítészet:
Fernezelyi Gergely DLA, Juhász Janka

Kert- és tájépítészet:
Geiger Nóra (M&M Garden)

mintákat idéző, középen pendant-elemes fabur-
kolat letisztult szerkezetével finoman illeszke-
dik az épület külső megjelenése által sugallt 
előképekhez. Ennek a teljes ellentétét mutatja 
a kandalló a földszinten, itt ugyanis a szögle-
tes horizontális formák és az egymástól elütő 
színű kövek a modern formaérzéket közvetí-
tik. Még egy kandallóról tudunk, ennek fekete-
fehér csempéi avantgárd tendenciákat sejtetnek, 
de ezeken kívül csak egy fehér álkupola, színes 

Nemes , nehézkes 
kőanyagok és síküveg

A restaurált lépcsőház 
részlete

kő ajtókeretek, valamint finom, díszes részletek 
maradtak az utókorra. Az eklektikus hangulatú 
belső tér lehetőséget ad a historista, a modern és 
a posztmodern, radikális vagy ironikus beren-
dezésre egyaránt.

Az épület elkészült, de még a befektetőn múlik 
milyen lesz a belső kialakítása.

Természetesen a mai igényekre szabták  
át az épület funkcióját
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TERVEZZEN 
ELŐRELÁTÁSSAL 
ÉS PROFITÁLJON

JOSKO – álomlakás új távlatokkal
A Josko Ausztriában egyedüli gyártóként egy helyről kínál Önnek ablakokat, ajtókat, 
teleüveg-rendszereket és természetes fapadlókat. Ezzel Ön arra a verhetetlen előnyre 
tesz szert, hogy minden rendszer, anyag, szín és stílus harmonizál egymással. Egy ex-
tra, amiért Ön most kevesebbet fizet. Minél több terméket társít, annál többet takarít 
meg a JOSKO SMART RABATT segítségével!

www.joskoszalon.hu

JOSKO SZALON
1138 Budapest, Népfürdő utca 3/a
információ +36 30 430 8064 
vagy +36 1 445 4600 
e-mail: info@joskoszalon.hu

univerzális 
burkolatok

exkluzív 
bútorok

design 
csaptelepek

M AGA S SZÍN VON A LÚ  
BEL SŐÉPÍTÉ SZE TI  K IA L A KÍTÁ S

cím: 1025 budapest, szépvölgyi út 92/g. | tel.: 06 1 202 4248, 06 1 202 4249
fax: 06 1 202 4251 | e-mail: pointzero@pointzero.hu

www.pointzero.hu

K Ü L F Ö L D

facebook

CSATLAKOZZ
!

w w w.facebook.com/octogonmagazin
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A KŐRÖSSY VILLA 
NYOMÁBAN

A legfontosabb változás a funkció. Az építész 
1899-ben saját magának és családjának tervezett 
villáját, istállóval és a kert végében álló műte-
remházzal 1948-ban - nyilvánvaló politikai nyo-
másra - eladta, majd az új tulajdonostól államo-
sították és a Postás Szakszervezet bölcsődéjét 
működtették benne. Közben az állam tulajdo-
nába került a szomszédos Klösz villa is (Klösz 
György fotográfus műterme és lakóháza), amely-
be 1948-ban az Offset Nyomda Nemzeti Vál-
lalat költözött. 1956-ban a nyomda megkapta 
a szomszédos telket, vele együtt a Kőrössy villát. 
Ez utóbbi épületben helyezték el a vállalatveze-
tőség irodáit, és a vállalat működését megköny-
nyítendő, a két különálló villa telkeit összevon-
ták, az istálló helyére papírraktár került. 

1996-ban vásárolta meg a Resonator Kft. 
a területet, azzal a céllal, hogy a városszövetbe 

Szöveg
Építész

Fotó

IFJ. GÁRDONYI LÁSZLÓ

CSABAI FLÓRA

GLÁZER ATTILA

KŐRÖS S Y A L BER T K Á L M Á N A VÁ ROSL IGE T I  FA S ORBA N Á L LÓ V IL L Á JA A M AGYA ROR S Z ÁGI S ZECE S S ZIÓ EGY IK FON T OS EML ÉK E . 

A Z ÉP ÜL E T KÜL SE JÉBEN , BERENDE ZÉ SÉBEN É S FUNKCIÓJÁ BA N IS MEGÚJULT A RE S ON AT OR IRODA- É S RENDE Z V ÉN Y PA RK 

FE JL E S Z T É S K ERE T EIN BELÜL .

A korszak jellegzetes, floráris dekorja Példásan rekonstruált homlokzati részlet
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A kertre néző homlokzat, baloldalt az első emeleten  
az új, zárt kávézóval

A főlépcsőház díszes, szecessziós korlátja  
a felújítás után

nem illeszkedő szocialista örökségként kapott 
ipari felhasználást megszünteti, és helyére egy 
modern, környezetbe simuló iroda- és ren-
dezvényparkot alakít ki. A fővárosi védettség 
alatt álló épületegyüttes felújítása végül telje-
sen magánforrásból valósult meg. A megújult 
funkció szerint a Kőrössy villa emeletén a cég 
irodái találhatók, míg a földszint a kulturális 
elkötelezettségnek megfelelően a Kőrössy Sza-
lonnak ad otthont.

Az épület funkcionális rehabilitációja lehető-
séget adott egy teljes felújításra is. A II. világhá-
borúban valószínűleg bombatalálat érte az épü-

let főhomlokzatát, melyet a szocializmus alatt 
igen szerényen, eklektikus ízlés szerint állítot-
tak helyre. 1998-99-ben, Csabai Flóra építész 
által vezetett felújítás fő célja az eredeti álla-
potok visszaállítása volt, melyhez információt 
egy 1904-ből fennmaradt fotó szolgáltatott. Így 
került vissza méltó helyére a homlokzatot koro-
názó, a három akadémiai művészet allegóriá-
ját ábrázoló relief, illetve az első emeleti abla-
kok fölé a leveles, gyümölcsös dísz, az erkélyre 
a faragott kővázák, továbbá a szecessziós díszítő 
pávák. A belső térben restaurálták a lépcsőház 
díszes, szecessziós korlátját, illetve beépítették 

a tetőteret, valamint kialakították az irodákat 
az első emeleten. A felújítást 1999-ben Budapest 
Építészeti Nívódíj Emlékplakettel, majd 2000-
ben Podmaniczky-díjjal jutalmazták.

2015-ben Csabai Flóra lehetőséget kapott, 
hogy folytassa a munkát, kiegészítse és teljessé 
tegye a majd egy évtizeddel azelőtti rekonstruk-
ciót. Ennek a fázisnak az egyik legfontosabb ele-
me, hogy részben az eredeti Róth Miksa művek 
alapján, részben saját esztétikai elvek mentén 
ólombetétes üvegablakokkal és színes ablakke-
retekkel látták el az épületet. Ezzel színt és élénk-
séget kölcsönöztek az egyébként monokróm 

Felújított, újragyártott belső téri nyílászárók
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fehér homlokzatnak. A hiányzó műkőbetéte-
ket és díszrácsokat kiegészítették, és a homlok-
zat eredeti arányainak a megtartása érdekében 
visszaállították a lábazati sávot, valamint meg-
lévő minták alapján újragyártották a naprafor-
gós díszrácsokat. Ez a felújítási ütem kiterjedt 
a 120 éves kovácsoltvas kerítésre is. A személy-
kapu egyes elemek pótlásával újra beépíthető-
vé vált, de a villa viharos történelme folyamán 
a teherkapu elveszett, a felújítás során ezt meg-
lévő kerítéselemekből rekonstruálták. 

Mivel a Kőrössy villa kertjét egybenyitot-
ták a szomszédos Klösz villáéval, szükséges-
sé vált a kert és vele együtt a kapuk helyének 
a módosítása. A két kapu esztétikai elválasztá-

A Kőrössy Szalon társalgója a villa földszintjén, 
a háttérben a híres Zsolnay gyűjtemény

A Körössy Szalon előadóterme a villa földszintjén
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Vezető tervező:
Csabai Flóra építész, műemlékvédelmi szakmérnök

Belsőépítészet és park a látványelemekkel: 
Avraham Yaakobi, designer

Tervezés:
2013-2015

A Kőrössy villa utcai homlokzata. Háttérben  
a Klösz villa, mai nevén Fasor Irodaház

A villa kávézója belülről. A háttérben látszik az eredeti 
historista grottát mintázó szökőkút

sa így funkcionális döntés is volt. A kert kiala-
kítását Avraham Yaakobi tervezte, munkájá-
ban központi szerepet játszik a terelőutak íves, 
modern formavilága, mely képes a telken álló 
összes épületet vizuálisan összekapcsolni.

Yaakobi felelt a Kőrössy villa belsőépítészeti 
kialakításáért is. Itt egyáltalán nem figyelhető 
meg a külsőnél oly tiszteletben tartott hagyo-
mány: a bútorok és a világítótestek is hangsú-
lyozottan modernek, különállásukat fitogtatva. 
A falak rokokó-ízű felhőmintázata mintha a szá-
zadforduló szecessziós álomvilágának távolsá-
gát hangsúlyozná.
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KISVÁRDÁN JÁRVA

Kisvárda a Munkács, Beregszász és Szatmár 
felőli utak kereszteződésében álló, a 14-15. szá-
zadtól kezdve a 20. század második negyedéig 
tartó periódus fontos helyi piacközpontja, kiter-
jedt kereskedelmi kapcsolatokkal bíró mezővá-
ros volt. E Felső-Szabolcs központban a legko-
rábbi említések szerint 1730 körül telepedtek 
le zsidó családok az Esterházyak engedélyével, 
számarányuk folyamatosan nőtt, 1848-ban felje-

Rekonstrukciós tervezők  
(építészet, belsőépítészet) 

Fotó
REZSŐFI ÁGNES, SZATMÁRI ISTVÁN

PALKÓ GYÖRGY

gyezték, hogy 725 zsidó élt a városban, az akko-
ri lakosság 23 százaléka. Tudott, hogy már 1801-
ben is állt zsinagóga Kisvárdán, de ma már az 
egészen pontos helyszíne sem meghatározha-
tó. A századforduló körüli időkben a zsidóság 
számarányának újabb növekedése és anyagi 
gyarapodásuk révén döntött úgy a közösségük, 
hogy egy új zsinagógát építenek. Az 1899. évi 
Kisvárdai Lapok közleményéből tudható, hogy 

egy helyi születésű műépítész, Grósz Ferenc „a 
budapesti tőzsdepalotához nyújtott be terve-
zetet, ugyanez a fiatal műépítész készítette az 
itteni izraelita hitközség által építeni czélzott 
új templom tervét is.” 

A romanizáló stílusú, ívsorokkal hangsúlyo-
zott, íves tetővel fedett, gotizáló ablakokkal öve-
zett, téglafalazatú, alaprajzában hagyományos, 
ortodox zsinagóga átadása 1901-ben vagy 1902-

ben történt meg. Falai között élénk hitélet zajlott 
egészen a második világháborúig, de mint a tér-
ség lényegében összes zsinagógája, a soát köve-
tően leromlott, elnéptelenedett. A háború után 
szakrális küldetését már nem tudta beteljesíte-
ni, megújulva kulturális célokat szolgáló épü-
letté vált, 1983 óta a Rétközi Múzeumnak ad 
otthont. Aztán eltelt 30 év, mire adódott a lehe-
tőség, hogy az épület visszakapja eredeti szép-

ségét. 2013-ban egy uniós pályázatnak köszön-
hetően megtörtént a belső terek rekonstrukciója, 
majd idénre a külső restaurálása is. Az eredeti 
homlokzati kialakítás, nyíláskeretezések, a kor-
szerű, a műemléki kívánalmaknak megfelelő 
tetőfedés mellett, a belső terekben a megújult 
állandó múzeumi kiállítás és időszakos tárla-
tok mellett ma már az egykori díszítőfestést is 
megcsodálhatja a látogató.

Részlet a fedélszékről Korszerű tetőzet (Prefa)Példásan restaurált 
homlokzat

Kiállítási tér a helyreállí-
tott díszítőfestéssel



KOMPROMISSZUMMENTES 
MEGJELENÉS ÉS MINŐSÉG
Tetőfedő rombusz 29x29

PRODUKT 
PREFA Dach- und Wandraute 44x44 

FARBE 
oxydrot P.10 | hellgrau P.10

BILDMONTAGE

TETŐ & HOMLOKZAT 

70
ÉV

MINŐSÉG
1946 óta

A TETŐFEDŐ ROMBUSZ MŰSZAKI ADATAI

Anyag bevonattal ellátott, 0,7 mm vastag alumínium
 Kétrétegű beégetett lakkozás 

Méret  290 x 290 mm fedett felület

Súly  2,6 kg/m2

Tető hajlásszög min. 22° = ca. 40 %

Alátétszerkezet  min. 24 mm vastag teljes deszkázat;
és elválasztóréteg 3,25 kN/m2 mértékadó hóteher felett, illetve a 0, I és  
 II. területi kategóriákban a deszkázatra bitumen  
 alapú elválasztóréteg fektetése szükséges

Rögzítés  1 db hafter tetőfedő rombuszonként = 12 hafter/ m²

A megoldás a problémáira
extrém könnyű
Az ideális tető különleges kihívásokhoz: A rendkívül robusztus, 
kis formátumú tetőfedő rombuszok a korcolásos technika és a 
speciális rögzítési rendszer következtében különösen vihar- és 
időjárásállóak, és extrém feltételek mellett is megállják a helyü-
ket. Csekély, 2,60 kg/m² súlyukkal a PREFA tetőfedő rombuszok 
nem csak új tető fedésére vagy felújításra szolgálnak, hanem sé-
rülésmentes, régi fedélszékekhez is alkalmasak. A PREFA tetőfedő
rombusszal fedett tetők elegáns felületi struktúrájukkal optikailag
is felhívják magukra a figyelmet.

WWW.PREFA.COM

MINDENHOL JÓ, 
DE LEGJOBB 

ITT EGY OTTHON!

Budapest III. kerület, Királyok útja 195 - 203.
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JELENTÉS A FRONTRÓL  
AZ ÉPÍTÉSZET SZOCIÁLIS  

FORDULATÁRÓL

Szöveg és fotók: 
Wesselényi-Garay Andor

Hogyan értelmezhetőek a szociális gyakorlatok abban a koordinátarendszer-
ben, amelynek tengelyeit az építészet autonómiája és történeti reflektivitása kép-
zi? Vajon nem csak a buliból kiszorult tehetségtelenek legitimációs kísérlete az, 
ahogy megpróbálják a kézműves mikropraxisokat piedesztálra emelni és ezzel 
a rendszer hierarchiáját újraprogramozni?

Szembeötlő volt ugyanis az elmúlt évek izzadságszagú erőlködése, amely-
lyel a kurátorok, a résztvevők, majd szorosan őket követve az akadémiai elit sem 
önértékként, hanem a sztárépítészet rendszerében, majd a hitelválság kontextusá-
ban, vagyis: valamihez képest definiálták a befogadó építészet Bernard Rudofsky 

– Magyarországon pedig Reischl Gábor – óta voltaképp folyamatos gyakorlatát.
A szociális építészet eme kezdeti viszonylagossága az esztétikai relativizmu-

sok előtt is megnyitotta az utat. Az elmúlt fél évtizedben elindult a kortárs építé-
szet új-randaság-hulláma, amelyben egyszerre vált gyanússá minden, ami szép – 
és szociálissá, ami csúnya. Az előbbi a pazarló és a spektákulum szinonimája lett, 
az utóbbi a felelőssel, a méllyel lett azonos. Az előbbi a felesleggel, az utóbbi a szükséggel került átfedésbe. Etikai igazolást is 
nyert a szociális fordulattal dologivá, föld- de lábszagúvá is tett építészet új-randasága. Mindez azonban nem csak a műfaj 
belső hagyományait kezdte ki, nem csak a tálentum és a kreativitás értékeit annullálta – érvénytelenítve ezzel a hozzájuk 
rendelhető mester- és művészkaraktereket is –, hanem felmentést adott a fándlival hadonászó fakezűek számára is. Kriti-
kus kérdés volt az is, hogy ebből a szempontból hol tart a befogadó építés ügye.

Mindez társadalomtörténetileg sem épp érdektelen. Elképzelhető lenne,hogy ami a szemünk előtt zajlik, az nem más, 
mint a késő-huszadik század utolsó fenekedése azért, hogy beteljesítse a modernitás kudarcosnak tűnő küldetését? Hogy 
az építészet jelenlegi, papaneki pszeudo fordulata lenne a modernizmus hiteles topografikus adaptációja, egyfajta cselekvő 
regionalizmus, amely sikerrel számol le a „hely” giccsbe hajló pátoszával? Persze csábít a válasz, hogy igen: mint alak és hát-
tér viszonyul a 2016-os biennále az 1927-es Weissenhofsiedlung-projekthez – nem folyatatás, vagy epilógus, hanem maga 
a Neues Bauen, egy száz éve indított paradigmaváltás betetőzése. Vonzó gondolat, de erről azért nincsen szó. Rendkívül 
termékeny korrespondenciákat rejtene a két korszak egymásra olvasása, de az eddigi kulcsesemények, vagyis Andres Lepik 
2010-es tárlata a MoMA-ban Small Scale, Big Change címmel, majd ennek 2014-es müncheni és bécsi változata, a Think 
Global, Build Social!, továbbá a 2015-ös őszi chicagói és a napokban záró velencei biennálék ellenére sem beszélhetünk épí-
tészeti gondolkodásrend-váltásról. Sokkal inkább a figyelem áthelyeződéséről, az építészet műfaji expanziójáról. A hierar-
chiák átrendeződéséről, ami értelmezhetetlenné tette Nikolaus Pevsner szentenciózus marhaságát az építészet és az építés 
közötti különbségről.

Nádas Péter az Évkönyv egy megejtő részletében arról ír, hogy a tanulás mélységesen mély élmé-
nyével ajándékozza meg őt a sors, amikor házának tapasztásakor tenyerével rálel arra az ismeret-
len kézre, amely azt a szénapadlást évekkel, évtizedekkel ezelőtt rendesen és szakszerűen fölsaraz-
ta. Hasonlóképp ahhoz, ahogy Nádasnál tudássá lesz az élmény, majd szöveggé a tudás, Velencében 
az lett kérdéssé, hogy – folytatva jelen írás első gondolatát – mennyiben válhatnak médiummá, az 
építészettel kapcsolatos új tudások hordozójává a kézműves gyakorlatok és fordítva, hogyan ala-
kítják ezeket a hétköznapi csinálásokat az építészet műfaji önlényegűségéből eredeztethető fogal-
mak. Magyarán: jobb lesz-e egy Hello Woodos faizé attól, hogy szerzőik kenik-vágják az éptörtöt, 
és pepitában: a faizé által megtudunk-e valamit az építészetről. Vagy szerzőikről. Ahogy Nádas-
nál a művelet megtapasztalása vezet a másikból szűrt ismerethez, Velencében azt is meg lehetett 
vizsgálni, rajzolnak-e kontúros építészeti önképet, biztosítanak-e intellektuálisan is kielégítő élet-
utat az inkluzív praxisok.

Anna Heringer és Francis Kéré, Carlos Brillembourg és Herbert Klumpner, Peter Rich és – 
bocsánat a szexizmusért –, a finn lányok: a Hollmén Reuter Sandman, netán Anupama Kundoo 
természetes permutációkkal ugyan, de a témába vágó konferenciák és kiállítások szinte állandó 
résztvevői. A műfaj arcosodása megindult, a természetes vonzások már most a sztárépítészethez 
hasonlatos gazdaságszociológiai alakzatba rendezték az aktorokat. A lassan redundánssá váló 
nevek miatt is bizonytalan volt, hogy lesz-e elegendő anyag megtölteni az Arsenale tereit, és ha 
igen, lesznek-e közöttük olyan projektek, reprezentációs stratégiák, amelyek közösségi kérdéseken 
túl is vállalnak bizonyos fogalmi téteket.

Erősen korlátozta a lehetséges képviseleti eszközök számát az, hogy az építészeti tematikus 
parkként megjelenő Velencében inkommenzurábilis kategóriaként tűnnek fel a szociális építészet 
eredményei. Ha létezik utóbbinak ellenpontja, akkor – New York ide, Bécs oda – az maga a kiál-
lítás intézménye. Ez az építészet sohasem a kiállítótermek falait keresi, nem is él meg ott. Brutális, 
faltól falig értelmeződő racionalizmusa, sachlich dologszerűsége és az intézményrendszerekkel 
szembeni – alkalmanként túlhangsúlyozott – bizalmatlansága majdhogynem kizáró minőségként 

ERŐSEN KORLÁTOZTA A LEHETSÉGES 
KÉPVISELETI ESZKÖZÖK SZÁMÁT AZ, HOGY AZ 

ÉPÍTÉSZETI TEMATIKUS PARKKÉNT MEGJELENŐ 
VELENCÉBEN INKOMMENZURÁBILIS 

KATEGÓRIAKÉNT TŰNNEK FEL A SZOCIÁLIS 
ÉPÍTÉSZET EREDMÉNYEI

November végén zárt Velencében a 16. Nemzetközi Építészeti kiállítás, amelynek főkurátora az idén Alejandro Aravéna volt. Személyével tel-
jes fegyverzetben léphetett a nagyközönség elé az úgynevezett szociális építészet ügye. Az inkluzív építés környékén egy ideje már zajló nyüzsgés, 
továbbá Aravéna „jelentése a frontról” azonban felvetett néhány kérdést.

Az ETH-n végzett 

kutatások és tervek 

alapján létrehozott 

kőkupola

Alejandro Aravéna 

Installációja
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A BIENNÁLE LEGLÁTVÁNYOSABB 
INSTALLÁCIÓJA AZ A KŐSZERKEZET LETT, 

AMELYET AZ ETH-N VÉGZETT KUTATÁSOK 
ÉS TERVEK ALAPJÁN VÁGTAK MÉRETRE 

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN, MAJD 
ILLESZTETTEK ÖSSZE VELENCÉBEN

lépteti fel a kiállítás és en bloc a múzeum vonatkozásában. Velence 
viszont maga az intézmény, a megtestesült institúció. Itt szerepelni 
nem pusztán legitimáció, hanem művészettörténet. Olyasfajta gra-
vitáció, amely – legalább is eddig – önmagába rántotta még a legígé-
retesebb alternatívákat is. Erről árulkodott például az Urban Think 
Tank (UTT) 2012-es Arany Oroszlánja, amelyet Herbert Klumpner 
és Carlos Brillembourg kapott a Torre David toronyház-szlömjének 
megidézéséért – egy favelának álcázott luxusbüfé bornírt baromsá-
gáért. Hiába (volt) kiemelt fontosságú a Torre David jelensége, Velen-
ce – vagyis az institutíció – csuklóból domesztikálta azt.

Az intézményesüléssel járó lehetőségeket és kihívásokat hang-
súlyozta oda-vissza Aravéna idei Pritzker-díja is, amely egyszer-
re adott súlyt velencei kurátorságának és ismerte el – Shigeru Ban 
2013-as, Patrik Schumachert szimbolikusan kiszorító kitüntetése – 
Philip Johnsonéhoz mérhető teljesítményként az inkluzív építészet 
eredményeit. Hangsúlyozni sem kell, hogy Aravéna Pritzkere nem 
azonos Richard Meier, vagy Herzogék díjával, de Shigeru Banéval 
sem. Nagyon nem volt mindegy hát, hogyan reagál egymásra a kurá-
tor és a város.

Velence, ez a patinás intézmény muzealizációs idegességgel pörölt 
mindenkivel, aki csak közelített az installációkhoz. A teremőrök 
éppúgy rászóltak a látogatóra, ha a marte.marte architects gyönyö-
rű, bár butácska betontömbjeit simogatta, mint ahogy kiborultak 
azon, ha valaki Wang Shu anyagmintáinak támaszkodott. Leve-
tették a lábat Teresa Moller sziklatömbjeiről és veszekedni kezd-
tek, ha bárki Anton García-Abril földbeton kísérleteihez közelí-
tett. Tudom, hogy nem lehet néhány élményből általánosítani, de 
Velence az egyedi és megismételhetetlen műalkotás kultuszát eről-
tette még egy raklapnyi építőanyagra is. A dolog így – különösképp, 
ha egy szobor, vagy relief alakzatába illeszkedett, – a kitűzött cél-
jával ellentétben hermetikus és exkluzív maradt. A kiállított dara-
bok feladták eredeti ontológiai státuszukat,és nem épületrészként, 
hanem műalkotásként léteztek a belsőben. Teresa Moller kőtömbje-
ire gondolva pedig – épp ellenkezően – sittként a külsőkben. Catch 
the Landscape című projektjéhez egy chilei kőbányából szállított 
tömböket az Arsenaléba és a partokra. Installációjának célja az 
lett volna, hogy a látogatók leültetésével új tereket von használatba, 
a végeredmény azonban értelmezhetetlen lett. Ez a remek, tényleg 
gyönyörű projektekkel jelentkező tájépítész ugyanis nem számolt 
azzal, hogy egy olyan városban, amelynek lassan ezeréves története 
az építés általi küzdelemről, az entrópia ellenében tett heroikus erő-
feszítésekről szól; ahol minden négyzetméter elfoglalása történel-

mi tapasztalatokon szűrt szabályokhoz kötött; ahol a táj, a tenger, a város és az életmód – speciális jelentéstorzulásokkal ugyan, 
de egymás definíciói, ott egy rakpartra tett kőtömb nem festői, hanem rendetlen. Nem padként, hanem ottfelejtett építési hul-
ladékként hat; talált tárgyként fel sem ér Velence vízben álló lehetetlenségéhez.

Folytassuk a kurátorral.
Arra nem igazán lehetett számítani, hogy Aravéna – amúgy Koolhaas-osan – majd újradefiniálja az építészet alapeleme-

it, de legkésőbb a Pritzker odaítélésétől komoly érdeklődés várta a kurátori installációt, amelyről már egy ideje lehetett tudni, 
hogy az előző évi kiállítás-berendezések reciklálása lesz. Aravéna az Arsenale és a Giardiniben található kurátori pavilon bejá-
rati termeit rendezte be. Mindkét helyen gyönyörű textúrát hozott létre a lapjával helyezett, összetört gipszkarton, az Arsenale 
mennyezetről lógatott fémszerkezete pedig úgyszintén szemet simogató volt. Azzal, hogy Aravena megtörte a fémoszlopok alsó 
felét, ki is lendítette a rudakat a függőlegesből. Egy frissen ültetett erdő sávosan transzparens vonalrajzolata helyett így tömör 
fémsubába ütközött a tekintet.

Tényleg gyönyörű volt. Mégis megszólalt a kisördög. Egy Pritzker-díjastól ugyanis többet várnánk.
Nem arról volt szó, hogy ez az installáció ne lett volna szép, persze, hogy az volt. Nem tud csúnya lenni egy skurcban vilá-

gított, reliefszerű fal, meg ezernyi lógó fémcövek sem. Az installáció koncepciója volt bizonytalan, hogy több-e, mint üres esz-
tétizálás. Amikor kiderült, hogy a kurátori pavilont ugyanaz az ikonográfia indítja, mint az Arsenálét, bevallom, elbizonytala-
nodtam. Nem volt igazán világos, hogy mit is keres egyugyanazon ötlet két, építési idejében és térszerkezetében is radikálisan 
eltérő helyen. A jóindulatot az sem segítette, hogy szépség ide, szépség oda, ez a megoldás bizony nem mai. Delelője az új mil-
lennium első évtizedére esett,és ez csak fokozta a kurátori invencióval kapcsolatos hiányérzetet. Mely hiány – mármint tartal-
mi értelemben – két ponton vált igazán szembeötlővé: ezek a dél-amerikai és a chilei építészek túlsúlya, a másik az anyagdefi-
cit volt. Az itt egyébként hatalmas csalódást okozó Teresa Moller, de Cecilia Puga vagy a Pezo Von Ellrichshausen: különleges 
tehetségű építészek, munkáik a magyarországi szcéna számára is rengeteg tanulsággal szolgálhatnak, de nem sok közük a prog-
ramhoz. Mint ahogy Peter Zumthornak és engedtessék meg, de a méltán világhírű Wang Shunak is alig. Nélkülük viszont kide-
rült volna, hogy biza, kevés a frontharcos. Megismételve azt a cikk elején felvetett kérdést, hogy mennyi tartalék van az inkluzív 

építésben, nos, a válasz az, hogy nem sok. Az Arsenálét végigjárva úgy tűnt, hogy tisztára söpörték a padlást. Néhány név 
maradt csak otthon, a bemutatott projektek közül számos pedig zavaróan régi. (Giancarlo Mazzantitől 2005-ös a Biblioteca 
España, a Hollmén Reuter Sandman szenegáli nőközpontját 2002-ben már bemutatta a finn pavilon, de 2006-os az ugyan-
csak chilei Grupo Talca tájkeretezője is. Anupama Kundoo agyonhájpolt Wall House-a 2000-ben épült, 2012-ben már sze-
repelt azt Arsenalében, most a katalógusban publikálták újra. Félreértés ne essék, mérföldkő ez a kiállítás abban az értelem-
ben, hogy először tárta a zsánert a maga viszonylagos teljességében a publikum elé, de az is biztos, nehéz lesz a közeljövőben 
hasonló méretű tárlatot szervezni anélkül, hogy az ne legyen unalmas.

Kevés ráadásul az igazán „teherbíró” figura. Wang Shu az lenne, de az ő munkássága inkább framptoniánius regiona-
lizmus, semmint szociális. Shigeru Ban életműve is messze túlmutat a kategórián. Anupama Kundoo ugyan külön termet 
kapott az Arsenalében, neki viszont nincsenek igazán jó házai, és ez akkor lesz különösen nyilvánvaló, ha munkásságát 
összevetjük Bijoy Jainéval. Francis Kéré Burkina Fasó-i parlamentje persze hozhat áttörést, de sok víz lefolyik addig a Volgán, 
míg egyáltalán az első kapavágás megtörténik. Egyelőre hiányzanak a frontról azok a karakterek, akik a műveikkel is gerin-
cet adhatnának egy ekkora kiállításnak egy olyan közönség előtt, amelyik nem dől hanyatt ájult áhítatában, ha megpillant 
egy törött csempékkel burkolt állatfigurát, netán egy euroraklapból emelt installációt. Beszédem utalásos: a kötélverő csar-
nok végére Nek Chand kőkertjének diagramját installálták. Az indiai művész egy életet szánt arra, hogy a chandigarh-i Le 
Corbusier-építkezéseket etető teherautókról lehullott építőanyagot összegyűjtse és a darabokat egy hatalmas kőkertbe épít-
se. Megható történet ez a mániáról, az emberi nagyszerűségről, a modern építészet recepciójáról és a kulturális kolonializ-
musra adható ösztönreakciókról is. Velencében megidézve azonban szimplán gagyi, ami rosszabb: témaidegen.

A fogalmi keretek bizonytalanságát mutatta Christian Kerez halmaz-lakótelepének szerepeltetése is. Nem derült ki, hogy 
mit is keres ez a nagyon szerethető, de kétségkívül a világ legdrágább házait építő és legbonyolultabb szerkezeteit produkáló 
építész Svájcból – a másik építészeti kalandparkból – a riói szociális lakásépítés környékén. Kerez favela-esztétikája– külö-
nösen az UTT kutatásait ismerve – nem csak formalistának, de erkölcstelennek is tűnt.

Ahogy pedig Peter Zumthort tálalták, az végképp kiverte a biztosítékot. Legyen, mondjuk a magánügyem, hogy ahogy 
telik az idő, egyre bizalmatlanabbul szemlélem a mester agóniáját, hogy akkor most íves legyen-e a Los Angeles-i múzeuma 
vagy sem. Legyen az én szűklátókörűségem firtatni, hogy mit keres itt egyáltalán az öreg: elintézhető ez egy vállrándítással 
azután, hogy Richard Rogers 1990-es (!) koreai kapszulaházának produktivizmusa a szociális küldetésség kontextusában 
jelenik meg. Az viszont nagyon gáz, hogy Peter Zumthor művészi autonómiával magyarázott-leplezett lassúságát az ellenál-
lás úgyszintén társadalmasítható stratégiájaként sejteti az ismertető. Könyörgöm. Egy sztárról beszélünk, meg az allűrjeiről.

És ezzel rá is térnék a katalógusra, amely tényleg vállalhatatlan. Egyrészt, hülyének nézi a látogatót: Kereztől a favela-projekt 
szerepel a kiállításon, ehelyett a kínai irodaház-tervével illusztrálják oldalpárját. Másrészről folyamatosan végezteti a zsír-
égető gyakorlatokat: ha valaki nem látta a kiállítást, a könyvön belül két helyről kell összevadásznia az infókat, hogy a végén 
úgy is a netről tájékozódjon. Harmadrészt drámai különbség van az ismertetők terjedelme között. Én nem hiszem el, hogy 
ha oldalhasábnyi hosszban magyarázzák Samuel Gonçalves betoncső-házait, akkor mi a szent kék égért nem lehet egy tisz-
tességes szöveget gurítani a SANAA-ról és kell őket két rövid bekezdésben odavágni. De legyen a szöveg hosszú, netán 
rövid: általában szélfútta, tartalomdeficites kamuzás, jobbára a semmi verbális aszalása. A kínai kiállítás óvoda-pavilonjá-
ról nem derül ki, hogy az földrengés-biztos szerkezetből készült a katasztrófa sújtotta területekre. Ha a látogató nincs tisz-
tában a Hollmén Reuters Sanders eddigi munkásságával, nem a katalógusból fogja megtudni, milyen kapcsolat fűzi a vörös 
és sárga épületeiket egymáshoz, de azt sem, hogy miért épp ezt az irodát tekinti példaképének a legtöbb szociális gyakor-
latot folytató műhely.

A szövegekből párállik valamiféle státuszbizonytalanság. Mintha szerzőik hangoskodással fednék el abbéli bizonyta-
lanságukat, hogy számukra sem teljesen világos, miről és miért is beszélnek. Mintha a műfaj nem találta volna még meg 
saját nyelvét, mintha fogalmazásgyakorlatok, indifferens és beazonosíthatatlan 
tudások helyettesítenék a kiállított tartalmak textuális bikinijét. Így hát a néző 
sem tudja, mit lát. Hogy miért, azt meg végképp nem.

Az egyébként szép kiállítású, kötelezően újrapapírra nyomott könyvben 
oldalak mennek el az építészek kézírásos műleírásainak bemásolásával – hogy 
azok a függelékbe ömlesztve angolul is olvashatóak legyenek. És ekkor felme-
rül: tényleg? Ez a retrospektív utópia, a folyóírás visszaemelése lenne a szoci-
ális építészet emberközelisége? A kézjegyszerűség biztosítéka? A hitelesség – 
jelentsen ez akármit is – záloga? Ugyan már. A könyv ettől nem lett kézműves, 
csak bosszantó és dilettáns. Ha csak az ismertetőszövegek alapján kellene véle-
ményt mondani a szociális építészet intellektuális tartalmairól, fogalmi stabi-
litásáról, akkor azt kell mondanom, olyan neki nincs.

Pótolta mindezt a kiállítás két abszolút csúcspontja, a Forensic Architecture ins-
tallációja és a Waterloo Egyetem építészhallgatói által berendezett szoba, a Bizo-
nyítékraktár. A két kiállítás Eyal Weizman izraeli építész személyén keresztül 
kapcsolódott egymáshoz, és eltérő céllal ugyan, de mindkét helyen a tér retrospektív analízisét végezték el az építészeti- és 
képalkotó szoftverek alkalmazásával.

A Forensic Architecture média-installációjában 3D-programok segítségével azonosítottak dróntámadásokat, kutattak 
fel beduin falvakat, vagy felhagyott indián településeket az Amazonas őserdeiben. Hátborzongató lett annak a szobának 
a diagramja, amelyben egy robbanása előtti pillanatban csapódott Hellfire rakéta makettje lebegett. Az installáció megál-
lította az időt, amely után csak pusztítás és halál maradt. A falakra vetített repesznyomok két helyen megszakadtak éme-
lyítően utalva az áldozatokra, kik a testükkel fogták fel a detonáció erejét. A néző beleszédült: ahonnan ez a szoba feltárult, 
a támadást ő sem élte volna túl.

Robert Jan van Pelt 

kutatásait alapján 

létrejött 

Bizonyítékraktár
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Még kényelmetlenebb élménynek bizonyult a Robert Jan van Pelt kutatásait dokumentáló Bizonyítékraktár. A holland 
származású, Kanadában élő történész abban a perben kapott kulcsszerepet, amelyet David Irving indított a Penguin kiadó 
ellen. Jan van Pelt feladata az volt, hogy bizonyítékokkal szolgáljon arra, hogy a holokauszt valóban megtörtént. Egyetemi 
hallgatók bevonásával a gázkamrákról készült tervek és dokumentumok ezreit tanulmányozták át és tisztán az építészeti 
megoldásokat vizsgálva bizonyították a genocídium tényét. A kiállítás az építészeti logikától, tervek kegyetlen funkciona-
litásától lesz borzalmas. Van valami iszonyatos abban, ahogy a németek a rájuk jellemző precizitással és problémaelemzés-
sel finomítják a gázkamrák alaprajzait, a halálgyárak működését. De éppily rémisztő, ahogy az építészlátogatóból előtör a – 
nem tudok jobb szót – érzéketlen mérnökállat, a fasisztoid funkcionalizmus, és nem csak érti, de a zsigereiben tudja, hogy 
igen, kell egy kémlelőnyílás az ajtóra, hogy ellenőrizni lehessen a funkcionális folyamatokat; hogy igen, így kell azt acélko-
sárral belülről megvédeni, hogy a fuldokló szerencsétlenek ki ne törhessék, és igen, persze, hogy kifelé kell nyitni egy gáz-
kamra ajtaját azért, hogy utóbb egyáltalán be lehessen menni, hogy lehessen – Röhrig Gézát idézve – „ezt az összeölelkezett, 
hullamerev biomasszát valahogy szétcincálni”. Én elborzadtam magamtól, amikor rájöttem, építészként látom a hófehér 
mikroreliefeket, és hümmögni, meg bólogatni kezdek, hogy igen, ez egy jó alaprajz.

Az installáció kegyetlen rafinériája eme távolságkeltésben rejlett, abban, hogy – archív fotók híján – meg sem próbált 
a látogatóra emberként hatni: felháborodást kelteni, ítélkezést provokálni. Lehetne azon vitatkozni, mennyiben helyes egy 
holokauszt-kiállítást esztétikai értelmezhetőséggel felruházni – ez a szoba ugyanis nagyon szép volt. A mindent egysége-
sítő fehér táblák – akárcsak a Braille-írás – egy építészhez a minimalizmus szirénhangján szóltak. Könnyű volt hát lép-
re menni. Megszégyenítő volt, hogy mennyire könnyű a legnagyobb gazemberségekhez is szakemberként közelíteni. Nem 
csak nekik, nekünk is.

Lekerekítve Velencét: egyáltalán nem volt ez egy rossz kiállítás. Nem volt oly látványos, mint Betskyé, nem volt oly okos, 
mint Koolhaasé, de megnyugtató választ adott a legfontosabb kérdésre: a műfaj nem csak a csavarbehajtóval rohangáló 
tehetségtelenek magánügye. Anna Heringer agyagkemencéje, Solano Benitez parabolikus téglarácsai elementáris élményt 
jelentettek a kurátori pavilonban. Al Borde pénzinstallációját látva – saját házainak és a velencei kivitelezések négyzetmé-
terárait reprezentálta – még a legfinnyásabbak is megnyugodhattak: a konceptualitás sem idegen a szociális építészettől. 
Az pedig egészen lenyűgöző, ahogy a digitális fabrikálás – a blobitecture formalizmusait elhagyva – a befogadó építészeten 
belül is megtalálta helyét. A biennále leglátványosabb installációja az a kőszerkezet lett, amelyet az ETH-n végzett kutatá-
sok és tervek alapján vágtak méretre az Egyesült Államokban, majd illesztettek össze Velencében. Nehéz szavakkal leírni e 
magisztrális kupola hatását: könnyedég és monumentalitás; anyagszerűség és közelség, továbbá némi...  igen, némi fensé-
gesség. Az, hogy nem elszigetelt jelenségről van szó, jól példázta az erőfeszítés, hogy Norman Foster is a technológia segít-
ségével kívánt elérhető héjakat konstruálni egy ruandai drónkikötő számára: a háromrétegű téglaboltozata a svájci megol-
dásokat és Peter Rich afrikai boltozatkísérleteit kötötte össze. Életműve mintha hasonló lendületű hídként ívelne a mai és 
a száz évvel ezelőtti Neues Bauenek között. Mintha az éppen aktuális magas technológiákkal valósítaná meg újra és újra 
a corbusiánus-fulleriánus házgép ideáját.

Mondom, nem volt ez rossz kiállítás, na. Kicsit a kabát volt nagy, de nem a zakó.

A Rural Urban 

Framework (Mongólia) 

installációja
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EZ AZ ELSŐ OLYAN ART DECO TEMATIKÁJÚ KÖNYV, MELY 

NAGY MERÍTÉSBEN FOGLALKOZIK EZZEL A STÍLUSSAL, 

SOK ILLUSZTRÁCIÓT REJTVE. A KÉTRÉSZES MŰ ELSŐ 

KÖTETÉBEN AZ ART DECO IRÁNYZAT JELLEMZÉSE, 

A LEGFONTOSABB ÉPÍTÉSZEK ÉS AZ ÁLTALUK TERVEZETT 

LEGJELENTŐSEBB ÉPÜLETEK KERÜLNEK BEMUTATÁSRA. 

- A magyar art deco építészet I. rész. 
Ariton Kft, 2016, 272. old.

TEMPLOMRÓL  
A GYÁRIG

Nem vagyok se építész, se művészettörténész, grafikus 
vagyok – mondja magáról a könyv szerzője. Bolla Zol-
tánnak egyszerűen feltűnt, hogy méltatlanul keveset fog-
lalkoztak eddig a magyarországi art deco stílussal, ezért 
úgy döntött, maga indul el és fedezi fel annak összes hazai 
képviselőjét.

A könyv címéből és méretéből arra következtethetünk, 
a szerző nagy tettre vállalkozik – mégpedig az art deco 
stílus hazai jelenlétének teljes bemutatására. Ennek elő-
feltétele az a tény, hogy eddig nem született még irodalom, 
amely ilyesmit kellő mélységében megtett volna – egy-egy 
folyóiratcikk csupán, ami említésre méltó, illetve Kovács 
Dániel Budapest Art Deco című könyve, mely a Bolla-félé-
nél – a budapesti tematikából is – kisebb anyagot ölel fel. 
Azaz abszolút hiánypótló írással állunk szemben, mely 
külső megjelenésével, információtartalmával és illuszt-
ráltságával egyaránt méltó arra, hogy ezt az űrt betöltse. 

Míg a magyar szecessziós építészet például nemzetkö-
zileg is kiemelkedőt alkotott, az art deco a két világhábo-
rú között a sajátos gazdaság- és művészetpolitikai okok 
miatt csak korlátozottan tudott kibontakozni, háttérbe 
szorult a hazai konzervatív és modern építészet mögött. 
Art deco épületek nem határozták meg a magyar városok 
arculatát, térben is háttérbeszorultak általában, Budapes-
ten és vidéken egyaránt kevésbé reprezentatív helyszíne-
ken jelentek meg. A könyvet olvasva mégis sok ház lehet 
ismerős, pl. a Madách téri nagy árkádos tömb, a mai Új 
Színház épülete, a Rákóczi úton két jellegzetes tégla épü-
let is az art deco stílus alatt született, de az irányzat több 
képviselőjét megtaláljuk Debrecenben, Pécsen és Baján is.

A könyv elején az art deco, illetve az áramvonalas 
(streamline) stílus kerül bemutatása, majd a mű nagy 
részében, több mint 200 oldalon keresztül a legjelentősebb 
magyar art deco épületek következnek, fotókkal illusztrál-
va, az őket megtervező építészek szerint rendezve.

A könyv nem tartalmazza Bolla kutatásának egész anya-
gát – melyet a kíváncsi olvasó már most megtekinthet 
e-könyv formájában - , ez csak az első rész ugyanis, ami 
papírra került. Ebben található azonban az épületek dön-
tő többsége, a következő kiadás inkább az iparművészeti 
munkákra fog fókuszálni (kovácsoltvas, kerámia, ólom-
üveg), valamint abban kapnak helyt majd az art deco intéz-
mények is - templomok, kórházak, gyárak, iskolák. 
(Zelki Benjámin)

A könyv az eddig országos szinten és részletesen nem kutatott magyar art deco építészetet

 először mutatja be 1000 fotóval, 400 épülettel és kivehető térképmelléklettel
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- Ébli Gábor: Múzeumánia.  
L’Harmattan Kiadó, 2016, 259. old.

A MÚZEUM 
HATALOM

„A múzeum hatalom” így kezdődik Ébli Gábor harmadik múzeumi témá-
ban írt könyvének bevezetője. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint Var-
ga Benedek, a Magyar Nemzeti Múzeum új főigazgatójának nyilatkoza-
ta. Elmondása alapján a tavalyi évben 9,7 millióan látogattak el magyar 
múzeumokba, többen, mint ahányan a magyar színházakba, vagy magyar 
filmek vetítéseire. 

Ébli Gábor Múzeumánia című könyve az elmúlt évek művészeti szak-
lapjaiban publikált tanulmányok szerkesztett verzióját rendszerezi és fűzi 
össze. A hiánypótló kutatás fókuszában konkrét példák, európai nagy-
városok legújabb múzeumi fejlesztései és intézményrendszeri berendez-
kedése állnak. A kötetben a szerző a tágabb értelemben vett kontinenst 
három fő régióra osztva, szisztematikusan veszi végig az egyes múzeumok 
sajátosságait (Dél-Európa és Mediterráneum / Nyugat- és Észak-Európa 
/ Közép- és Kelet-Európa). Minden múzeumi példa esetében górcső alá 
kerülnek a különleges építészeti megoldások, a gyűjteményi háttér, a misz-
szió, a finanszírozás és sok esetben azok a kulcsfontosságú szereplők is, 
akik az intézmények mögött állnak. A plasztikus leírásoknak köszönhe-
tően olvasva járhatjuk be Európa vezető művészeti múzeumait Athéntól 
Göteborgig és Lisszabontól Moszkváig. A fejezetcímek azonban elárul-
ják, hogy a szerző szándékai túlmutatnak az egyszerű felsoroláson. Eset-
tanulmányokról van szó, amelyek tanulságait mindenképpen érdemes 
levonni. Ha az olvasó bennfentes szakmabeli azért, ha pedig lelkes kul-
túrafogyasztó, akkor még inkább, hiszen a magyar példák (nem véletle-
nül) hiányoznak a tartalomjegyzékből. (Istvánkó Bea)

A sokrétű kontextusba ágyazottságot vezérelvként elfogadva a könyv 
többször nem is közvetlenül építészetelméletekről beszél, hanem arról, 
hogy a fizikai környezet használata, alakítása létrehozása hogyan jelenik 
meg az emberi gondolkodás, és ennek részterületeiből kifejlődő külön-
böző szakterületek szemléletének tükrében. A könyvben elénk táruló kép 
egyértelműen arról tanúskodik, hogy ma már az építészetnek nem csak 
művelése, de már pusztán az értelmezése is egy olyan hatalmas isme-
rethalmazt igényel, ami nem nélkülözheti az avatott eligazítást. Ehhez 
ad kitűnő kiinduló muníciót a könyv. A labirintus útjait végig kell járni 
ahhoz, hogy kikerüljünk belőle.

Azt, hogy a könyvben feltáruló heterológiához képest egy szakmailag 
konzisztens önálló, új építészetelmélet létrejöjjön, csak a könyvben meg-
jelenő intellektuális epicentrumok (hat nagyvárossal fémjelzett szellemi 
irányzat) képviselte eszmerendszerek összetettségével konkurálni képes 
új szellemi iskolán nevelkedő, a gondolkodást és a cselekvést egyaránt 
magas szinten művelő generáció tudná kitermelni. 

Mivel a Lenyűgöző labirintus célja olyan tipológiai rendszer kialakítá-
sa volt, amiben az eddig fellehető építészeti teóriák értelmesen helyezhe-
tők el, a könyvben ilyen új irányzattal még nem találkozhatunk. De úgy 
gondolom Lukovich Tamást is örömmel töltené el, ha egy ilyen program 
kibontakozásának is krónikása lehetne. (Hátritónusz)

„Minden múzeumi példa esetében górcső alá kerülnek 

a különleges építészeti megoldások”

- Lukovich Tamás: Lenyűgöző labirintus :  
Az építészetelmélet világa. TERC Kft., 2016, 524 o.

MÁR DÉVA VÁRÁNÁL 
SEM A KÖVEKEN 
MÚLOTT 

E kötet címében egy szakmai útikalauzt sejtet, de megismerve a felépítését, 
majd tartalmába merülve egyértelművé válik, hogy elméletek kivonatos 
gyűjteménye helyett ötletesen rendszerezett tudományismereti orientá-
cióval van dolgunk. Nem száraz, tudományos igényű traktátum, hanem 
szellemtörténeti barangolásba ültetett szakmai dekonstrukciós kísérlet. 
Lukovich Tamás évtizedek óta az angolszász építészeti szemlélet egyik fő 
honosítója. Építészeti és urbanisztikai teóriákban való imponáló jártas-
ságának elmélettudományi ismereteivel való, ötvözetéből született köny-
ve - második, bővített kiadás formájában - egyrészt méltó összefoglalása, 
másrészt újrastrukturálása korábbi írásainak, és oktatói tevékenységének.

A szerző az építészet urbanisztikával kibővített fogalmával operál, s így 
az építészetnek nem a tárgyiasult, hanem a procedurális oldalára fókuszál. 
Ennek a nézőpontnak köszönhetően a hagyományosan műszaki és művé-
szeti ismeretbázison alapuló építészetértelmezésekhez képest a viselke-
désszabályozást, a pszichés hatásokat, ökológiát, a szemiotikai megfon-
tolásokat, a környezettudatosságot és a fenntarthatóságot egyenrangú 
szempontokként kezeli. Ezzel a - szerző megfogalmazásában - szándé-
kolt komplexitással az építészet fogalomkörét oly mértékig bővíti, hogy 
az ehhez szükséges  ismeretbázist már csak egy kvázi enciklopédiaként 
tudja átfogni. Amit így elénk tár - mint minden enciklopédikus közelítés 

-, több is, és kevesebb is, mint a mindennapi elképzelésünk arról, hogy mi 
az építészet. Több, mert az építészettel társítható különböző tudomány-
területek, és eddig kevésbé figyelembe vett szempontok eddig nem látott 
spektrumát kapjuk. Viszont ebben a sokaságban az építészet mesterség-
belisége óhatatlanul háttérbe kerül. 

Rendkívül sokszínű, új színeket is megcsillantó világ tárul elénk, ami-
ben az eligazodást három jól megválasztott dimenzió teszi lehetővé: kro-
nológiai dimenzió, az elméletek és képviselőinek színrelépésének törté-
neti áttekintése, tipológiai dimenzió, melyben az empirikus elméletek és 
tematikus dimenzió, melyben a normatív elméletek kerültek tárgyalás-
ra. A szerző olyan értelmezési hálót szőtt, amelyben pozitivista, behavi-
orista és posztmodern építészeti felfogások jól megférnek egymás mel-
lett. Arról, hogy mindez ne egy száraz elméleti kifejtés legyen, építészeti 
alkotások és települési illusztrációk sora, újszerű gondolati struktúrák, 
eljárások modellszerű bemutatása és a mondanivaló nem csak építészeti 
szempontból olvasmányos formába öntése gondoskodik.

A Lenyűgöző labirintusban az említett struktúrában a szemléleti soksze-
rűség rendszerezésén és bemutatásán túl a szerzői gondolatok (a gerincet 
jelentő triádot velük azonos terjedelmű és fajsúlyú prológus és epilógus 
keretezi) afelé konkludálnak, hogy a kezelhetőséget segíti, ha az építészet-
elméletek rendszerezése maga is elméleti igényű. A könyvben ez annak a 
tézisnek a megfogalmazásában áll, hogy az építészet mind művelése, mind 
az elméleti megfogalmazódás terén heterológiává vált, melynek áttekint-
hetősége az építész szakma legfőbb kihívása.

„Rendkívül sokszínű, új színeket is megcsillantó

 világ tárul elénk”
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November első péntekjén a sztárdesigner, Marcel Wanders személyesen adta át a (MOME) Design Intézetének hallga-

tói számára alapított Marcel Wanders Design díjat. Az általa alapított díj célja a pályakezdő, magyar tervezők támogatá-

sa. Az idei mesterszakos diplomamunkák közül egy divattervezői munka, Márton Richárd Elmosódott vonalak című kollek-

ciója kapta a fődíjat, melyhez az ifjú alkotó 1.500 euró pénzdíjat is átvehetett. További öt, frissen diplomázott designer is 

elismerésben részesült. Az ugyancsak divat- és textiltervezés szakon végzett Szabó Zsuzsanna, illetve négy formaterve-

ző művész, Morvay Máté, Horváth Viktor, Császár Róbert és Bányai Csaba. Marcel Wanders a róla elnevezett design stúdió 

és nemzetközi luxusbrand tulajdonosa, valamint a MOOOI világmárka alapítója és kreatív igazgatója (2001), aki a 2008-as 

Design Hét Budapest sztárelőadójaként már járt a MOME-n, s közeli kapcsolatban maradt az egyetemmel. 

wanderserek1

Temesi Apol a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Doktori Iskolájának hallgatója, az ipari hulladékok másodlagos életét kutatva, olyan strukturá-

lis felületalakító megoldásokat keres, melyekben az anyagok eredeti, kedvező tulajdonságai kiegészülnek a megmunkálás által nyújtott újabbak-

kal. LAMBSKIN névre hallgató legfrissebb projektjében a kőszegi bionemezgyárban lehulló anyagszélek szalagjaira tervezett minták kivágásával, 

majd összefűzésével egy minden irányban végteleníthető, részletgazdag, strukturált falfelületet hozott létre. A szalagok stancolása során a min-

tából kihulló elemek hasznosítása érdekében, az alkotó saját szövési technika alkalmazásával kilenc kisebb strukturált felületi variációt hozott 

létre, amely reagálva a falfelület mintájára, teszi teljessé az alkotást. Temesi Apol a LAMBSKIN elkészítési folyamata által többszörösen hívja fel 

a figyelmet a hulladék felhasználás kérdéseire és ezzel párhuzamosan kínál fel képzőművészeti illetve design válaszokat.

lambskin2

Mi történik akkor, amikor egy szilikáttervező művész a hazafelé 

vezető úton útfelújításokba botlik, markolókkal, nehézgépekkel 

teli útszakaszok mellett halad el? Nos, hát ihletet nyer ebből az 

iparművészeti, design szempontból nem igazán szokványos témá-

ból. Hári Andrea szilikátművész megfigyelte ezeknek a roppant 

gépeknek a mozgását, pozícióit és fedeles kerámiatárolókká formálta a látottakat. Véleményünk szerint a Minikotrók az idei év egyik legötlete-

sebb kerámiasorozata, és egyébként a betont és a kerámiát is ötvözte alkotójuk az egyes daraboknál, vagyis az építőipari ihletettség az anyag-

választásban is tükröződik. (Fotók: Sarvady Mátyás)

3 minikotrók
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Egy lépéssel

közelebb
Szöveg

Belsőépítészet

Fotó

MIZSEI ANETT

FALCO HÁZ, 

MINUSPLUS

JAKSA BÁLINT

N Y ERSEN H AGYOT T,  N AGY VON A LÚ IPA RI  V IL ÁGOT 

ÖT VÖZÖT T K IF INOMULT RÉ SZLE T EKKEL A MINUSPLUS 

LEGÚJA BB PROJEK TJÉBEN.  A N AGY MÚLT Ú 

FA LCO SOPRON BEL SŐÉPÍT É SZE T I  CÉG SZ Á M Á R A 

ÁTA L A KÍTOT T IRODA- É S BEMU TATÓT ÉR A VÁ LL A L AT I 

S T RUK T ÚR A P ON TOS LEKÉPZÉ SÉBŐL SZÜLE T E T T, 

É S A 21.  SZ Á Z A DI IGÉN Y EKNEK MEGFELELŐ 

RUGALM A SSÁGOT BIZ TOSÍT A H A SZN ÁLÓI  SZ ÁM ÁR A .
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A Falco Sopron Kft. egész műkö-
dési rendszere arra a folyamatra épül, ahogy 
a tervek a számítógépről egyenesen a gyártó-
sorra kerülnek. Olyan egyedi koncepciók való-
sulnak meg a kezük alatt, ahol az apró rész-
letekben rejlenek az értékek. Emellett széles 
kapcsolati hálójuk az egyik legfőbb erősségük, 
és a most megvalósított beruházás egyik fon-
tos célja, hogy elősegítse a partnerekkel való 
szoros együttműködést, a kölcsönösen „nyerő” 
helyzetet jelentő szimbiózist. Ebben a szellemi-
ségben a felső szinteken levő mintegy harminc 
irodába a tevékenységükhöz kapcsolódó cége-
ket fogadnak be. Építész és belsőépítész irodá-
kat, márkaképviseleteket. Az épület föld alatti 
szintjén egy építész irodáknak grafikai számítási 
kapacitást nyújtó innovatív szerverpark települ.

A tervezés folyamán is érvényesült ez az 
elképzelés: az építész egy adott pillanatban 
megrendelővé vált, s a megbízója szállította 
a tervei szerint legyártott berendezéseket. A 
bejárati zóna indusztriális esztétikája erős fel-
ütés. A gyártás folyamata itt jelkép-szinten vizu-
álisan is hozzáférhetővé válik az ügyfél számára, 

Hívogató, feltűnő, 
kapuszerűen kiképzett 
bejárat 

A kissé zártabb terek 
között találjuk a 
borozó-klubhelységet

ő pedig egy lépéssel saját terveinek megvaló-
sulásához kerül közelebb. Ezen a fénnyel átjárt 
területen két csoportban helyezkednek el az iro-
dai munkaállomások, illetve a bemutatóterem 
funkcionális „szíve” is itt található: az úgyneve-
zett mintázó. E műhely jellegű térrész közepébe 
óriási, fehér asztalt állítottak a tervezők, ebben 
rejtőzik a gazdag anyagminta-kollekció, s itt is 
léphetnek – szó szerint – színpadra a hozott 
vagy helyben kiválasztott felületek, megfelelő 
megvilágítással a valós helyzetüket modellezve.

Az épület hátsó fala mentén sorakoznak azok 
a bensőségesebb, s ennek megfelelően kissé 

A dobozszerű tárgyaló-
térből pillantás az open 
office felé

Gazdag anyagminta-kol-
lekció a műhely jellegű 
térrészben

zártabb helyiségek, amelyeket mintegy kap-
szulaként elhelyezve, az eredeti szerkezetek 
közé építettek meg. Itt finomabb felületek, pon-
tos illesztések és gazdagabb textúrák öltözte-
tik a tereket, olyan egyéni minőségeket létre-
hozva, mint a borozó-klubhelyiség, a tárgyaló, 
közös konyha vagy épp egy kanapéval és fote-
lekkel berendezett, udvari kapcsolattal is ren-
delkező kávézó-beszélgető sarok. 

A megbízók nem kértek a szokásos open-
office kelléktárból. Nincs mászóka, hinta, bili-
árd- és csocsóasztal. A terek élnek, s olyan apró 
részletek gazdagítják őket, mint az üzlettárs 

tokaji borait szimbolizáló állatfigurák a klub-
szoba tapétáján, az azonos szállítmányból 
összeválogatott, mégis más és más árnyalatú 

„furnérmozaik” vagy az akusztikai burkolóelem-
be perforált finom női sziluett a társalgóban.

A Minusplus kreatív csapata által létreho-
zott flexibilis teret a kapcsolatteremtés lehető-
ségei szövik át. Természetesen és gördüléke-
nyen teremti meg a találkozási pontokat régi és 
új, iroda és bemutatóterem vagy épp a vállalat 
és partnerei között. Személyes, de nem szemé-
lyeskedő tér, valódi inspiráló közeg valameny-
nyi itt megforduló ember számára.
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Különleges helyzet, amikor a megbízó és az épí-
tész vagy belsőépítész azonos vagy rokon területen 
működnek. Hogyan befolyásolta ez a tervezést?
Egyrészt szinte teljesen szabad kezet kaptunk, 
másrészt mindenről nagyon jól tudtunk kommu-
nikálni. A teret nyolc egységre osztják a meg-
lévő pillérek, ezt a rendszert lakja be az iroda-
tér. A koncepcióban két hozzáállás jelenik meg: 
a hossztengely mentén kettéválik a külső, bejá-
rati zóna egy szabad, co-working „agora” tér-
ré, a hátsó félben pedig klubhelyiség, tárgya-
ló, oktatási terület és a kiszolgáló helyiségek 
helyezkednek el.

Mostanra már túl van a bemutatótér a „próba-
üzemen”. A hétköznapok szintjén hogyan műkö-
dik együtt a két eltérő karakterű terület?
Az a kulcs, hogy mindkettő munkatér is egyúttal, 
ami az információáramlást és az oktatást segí-
ti. Ehhez járul hozzá a műhely jellegű „mintázó”, 
ahol a különböző anyagokat különböző színhő-
mérsékletű fényekkel lehet variálni. Ezzel együtt 
a külső területhez minimálisan nyúltunk hozzá, 
csak spontán, őszinte módon elhelyeztük a szük-
séges berendezéseket. A hátsó részt viszont 
belaktuk, otthonos, klubszerű terek, tárgyalók, 
konyha kerültek ide. A munkában ez a kettős-
ség inspiráló, hiszen a munkatársak meg tudják 
választani, éppen mire van szükségük. 

Egy harmincas évekbeli rugalmatlan, cellás iro-
darendszert váltott fel a koncepciótok. Teljesen 
új élettér, vizuális világ jött létre. Szerkezeti érte-
lemben hogyan képeztétek le ezt a változást?
Mindenhol megmaradt az ipari aljzat, a ráépülő 
szerkezetek könnyen alakíthatók lennének, ha 
megváltoznak az igények. Ez az átkonfigurál-
hatóság nagyon fontos. Nálunk a Minusplusnál 
nincs is jelen az az alkotói büszkeség, hogy a lét-
rehozott térhez nem lehet hozzányúlni. Így volt 
ez a Prezi irodánál is. Igaz, hogy minimális több-
letköltséget jelent a beruházáskor, de további 
lehetőségeket teremt.

Egy kreatív, ráadásul belsőépítészeti érdekeltségű cég esetében a saját 
térhasználat kiemelten fontos. Milyen további eszközökkel tudtátok ezt 
szolgálni?
Ahogy mindent egyre inkább személyre szabunk – gondoljunk csak az 

„okos” eszközeinkre - erre igény is lesz az emberek részéről. Ez egyéb-
ként nálunk, a Minusplusnál is fontos, a teret pedig a szervezet működé-
sére kell szabni. Ebben a fény például nagy szerephez jutott itt is, a Be 
Light világításvezérlő-rendszere minden helyiségre egyéni megoldást 
tud nyújtani. A klubban megfelelő hangulatvilágítás szükséges, a mintá-
zónál pedig a különböző színhőmérsékletek szimulálása. 

Hogyan foglalnád össze a legfontosabb üzenetét ennek a projektnek? Mi 
a legfőbb célja?
A saját motivációt „serkenti” a tér. A Minusplus szempontjából pedig kiemel-
ten fontos, hogy a munkatárs a magáénak érezze a projektet. Végül, de 
nem utolsó sorban fontosnak tartom megemlíteni Molnár Tímeát, az iro-
dánk projektvezető építész kollégánkat, neki komoly szerepe volt a kre-
atív folyamatban. 

„MINDENT EGYRE INKÁBB 
SZEMÉLYRE SZABUNK”
Schreck Ákos tervezővel Mizsei Anett beszélgetett 

Hogy látjátok, kezd általánossá válni, hogy egy cég az irodáján keresztül 
kommunikál?
Nyugaton az iroda éppoly fontos a brand szempontjából a belső és külső 
kommunikációban. Egy ponton túl már nem a magasabb fizetés motiválja 
a dolgozót, hanem az életminőség, a kreativitás. Itthon is egyre fontosabb 
ez. Terjed az a szemlélet, hogy az iroda ma már nem költség, hanem erő-
forrás. Így például az átláthatóság alapvető érték ma, nemcsak a műkö-
désben, de annak térbeli reprezentációjában is. Nekünk építészként ezt 
kell támogatni. Az átláthatóság nem jelent feltétlen teljes nyitottságot – 
az akusztikai komfort egy ilyen térnél nagyon fontos. A nyitottság pedig 
ez esetben azt is jelenti, hogy nem csak az itt dolgozók tudnak bejönni, 
hanem akár külső cégek is. Pontosan ez az, amiben és ahogyan ma egy 
iroda átalakul: találkozási ponttá válik.

Vagyis az ügyfél részese lesz a folyamatnak…
…és bele is tud szólni. Az irodai funkciót ötvöztük a bemutatótérrel egy ipa-
ri környezetben. Itt azok a technológiák, gépészeti elemek is látszanak, 
amiket máshol elrejtenek. Vállaltan megjelennek a térben, precíz kivite-
lezéssel, esztétikailag is értékes elemként. 

A dobozszerű tárgyalótérből pillantás 
az open office felé
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A jó világítás az építészet része.
Ergonomikus, környezettudatos és
az embert helyezi a középpontba.
Értéket teremt.

Világítástechnikai tervezés
Látványtervek készítése
Világításvezérlés és programozás
Világítótest értékesítés

www.belight.hu

Konferencia és kerekasztal-beszélgetés
iparágunk jövőjéért
A hazai piac meghatározó szereplőivel

Hogyan tudunk lépést tartani az átalakuló építőiparral? 

A Magasépítés 2017 egy hiánypótló fórum, mely párbeszédet biztosít a szakma-
belieknek. Konferenciánkon a változó építőipari helyzet alapvető sajátosságaira,  
a nyugat-európai minták és gyakorlatok elemzésére, valamint a megváltozott hely-
zet által generált új elvárásokra és irányokra fókuszálunk.

Regisztrációs felület és programismertető:
www.magasepiteskonferencia.hu

2017.01.26. 9:00-16:30 
Helyszín: CEU, Budapest, Nádor utca 13-15.

Market_magasep_konferencia_240x320_1205.indd   1 05/12/16   13:14



142 143

I R O D A I R O D A

A  D E A L O G I C  Ú J  I R O D A T E R É B E N  J Á R T U N K

Város

a városban

NAPJAINK IRODAHÁZ-ÉPÍTÉSZETÉBEN JÓL LÁTHATÓ MÓDON BONTAKOZIK KI EGY OLYAN ÚJ IRÁNY, 

AMELY SZOROS KAPCSOLATBAN VAN A MUNKAKULTÚRA ERŐTELJES MEGVÁLTOZÁSÁVAL. 

AZ EIFFEL-IRODAHÁZBAN TALÁLHATÓ DEALOGIC ÚJ IRODATERE OLYAN BELSŐÉPÍTÉSZETI 

SZEMLÉLETMÓDOT TAKAR, AMELY ÉRZÉKENYEN REAGÁL KORUNK KIHÍVÁSAIRA, AZ Y-GENERÁCIÓ MUNKAKÖRNY

EZETHEZ VALÓ VISZONYÁRA.

Szöveg:
Vezető tervezők: 

Fotó

KOVÁCS PÉTER

SZEGŐ GÁBOR, HITKA ANDRÁS, GÁTI ANNA

FILEP KRISZTINA, BESENCZI RICHÁRD, GÁSPÁR MILÁN
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A klasszikus irodakörnyezet 
végét járjuk? Ha a kortárs irodatereket meg-
vizsgáljuk, viszonylagos egyértelműséggel 
tehető fel ez a kérdés. Egyre inkább pulzál 
a levegőben az az új szemlélet, értékrend és 
munkához való viszony, amelyet az építészet-
nek-belsőépítészetnek figyelembe kell vennie 
és ennek mentén szükséges formálnia a kor-
társ tereket. A Dealogic nemzetközi IT-cég szá-
mára készült – év végén átadott – irodatér nem 
csupán érzékeny reflexiója, hanem erőteljes 
tanúja is ezen változásnak. 

A városi lét és annak minden mozzanata 
intenzíven határozza meg életünket. Az új iro-
datér pedig épp ezen gondolat mentén arti-
kulálódik, amikor a város metaforáját kíván-
ja a középpontba helyezni. Dealogic City – egy 
olyan mikro-város, amely designban pontosan 
tükrözi ezen összetettséget. Az Y-generációs 
irodaterek – ha ténylegesen komolyan veszik 

Tárgyalóhelyiség izgalmas 
fapanelekkel övezve

A „belváros” sötétebb tónusú, 
technokrata hangulata

Világosabb tónusú tárgyalótér

Kényelmes, kicsit a hetvenes 
éveket idéző bútorok a 
közösségi terek egyikében

„érzékenyen reagál korunk kihívásaira, az y-generáció 
munkakörnyezethez való viszonyára”
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az új szellemiség kihívásait – nem pusztán 
egy-egy kellék (pl. pingpong asztal) szint-
jén vesznek tudomást a jelenségről, hanem 
olyan – mindenen átívelő – designkoncepci-
ót képviselnek, amely a belső terek egészén 
megtapasztalható. Ezen irodatér pedig pon-
tosan ezt valósítja meg, rendkívül előremu-
tató módon. A kicsinyített város eszméjének 
gondolata olyan pont, amely narratív síkként 
a belső terek egészén végigkövethető és min-
den ponton tetten érhető. Az iroda térképe ezt 
az összetettséget jól láthatóvá teszi, a kikö-
tő, a park, a könyvtár, a belváros olyan helyek, 
amelyek részét képezik a városi ember min-
dennapi életterének. 

Az átgondoltság és az igényes kivitelezés az 
iroda minden pontján megmutatkozik. Egye-
di bútoraival, a kortárs képzőművészet nyel-
vét is játékba hozva olyan munkahely jön lét-
re, amelyben a munka az állandó mozgással, 
a nagyvárosi lét dinamikájával fonódik egy-
be. Többé már nem rögzített helyek, blokkos 
irodatér, hanem a közösség állandó jelenléte 
teremti meg a munka szociális tevékenységét. 
A városban élünk, lélegzünk, teremtünk kap-
csolatokat, a Dealogic City pedig ezen élet-
szemléletnek válik kicsinyített másává. A tel-

Izgalmas beékelődés, 
doboztér a térben



148 149

I R O D A I R O D A

Mint egy üveges veranda, 
olyan ez az olvasó- vagy akár 
dolgozósarok A piac „Piaggio” szállítóautóval

jes élet reprezentánsává, amely nem elválaszt, 
hanem összeköt, nem szeparál, hanem szoci-
alizál, nem egyneműsít, hanem individualizál. 
Tekintettel van az ember személyes igényeire, 
és meghagyja azt önnön komplexitásában. Ez az 
irodatér világlátást, értékrendet tükröz. Az épí-
tészet talán legfőbb eszménye pedig épp ebben 
létezik. A világra, a mindennapi tevékenysége-
inkre való másfajta rátekintésre. A szemlélet-
formálás pedig olyan jellegzetesség, amely az 
építészet etikai vonatkozásában is sokatmon-
dó és iránymutató.

A kettévágott villamos is 
kreatív térként funkcionál Belsőépítészet: 

Szegő Gábor, Hitka András, Gáti Anna,  

Szabó Andrea, Intendo Studio

Épületvillamos-tervező: 
Artrea Consulting Kft.

„az átgondoltság és az igényes kivitelezés az iroda 
minden pontján megmutatkozik.”
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NEM KÖT KOMPROMISSZUMOT A MINŐSÉG TEKINTETÉBEN. CÉGÉVEL, A STAY IN HUNGARY KFT.-VEL OLYAN ÚTON JÁR, AMELYNEK EREDMÉNYEKÉPP 

HAZÁNK LEGMAGASABB MINŐSÉGŰ IRODATEREI JÖNNEK LÉTRE. A KÖZELMÚLTBAN ÁTADOTT DEALOGIC IRODATÉR KAPCSÁN BESZÉLGETTÜNK 

B. NAGY FERENC CÉGVEZETŐVEL A HAZAI MUNKAKULTÚRÁRÓL, A SZEMLÉLETBELI MEGÚJULÁS IGÉNYÉRŐL, VALAMINT AZ ÚJ IRODATÉR 

KONCEPCIÓJÁRÓL. HAZÁNKBAN IS LEHET NÍVÓS, VILÁGSZÍNVONALÚ MUNKÁT VÉGEZNI? ÁLLJON ITT PÉLDA.

Kovács Péter: A visszatérő ügyfélnél nincs kiválóbb cégér! A Dealogic szá-
mára már több irodateret hozott létre a cégével az Eiffel irodaházban. Mi 
az oka ennek a virágzó együttműködésnek?
Valóban fontos, hogy ha egy megbízóval együtt dolgozunk, akkor olyan 
minőségi munkát hozzunk létre, amely maximális megelégedéssel fog 
szolgálni. Mivel a Dealogic egy nemzetközi IT-cég, akinek több országban 
is van képviselete, olyan enteriőrt kellett megteremteni, amely funkcio-
nalitásában és esztétikumában is megállja a helyét egy nemzetközi elvá-
rás rendszeren belül is. Ehhez szükséges a jó kommunikáció, valamint az 

igények rendkívül átfogó ismerete, hiszen az Y-generáció számára lét-
rehozott tereknek sok olyan speciális összetevője van, amelyek műkö-
dőképessé teszik az egészséges munkakörnyezetet és a munkaválla-
lót a hosszú távú ottmaradásra ösztönzik. Mivel ennek a generációnak 
a számára a munkahellyel kapcsolatos szempontok között prioritásként 
szerepel a munkakörnyezet minősége, nagy felelősségünk van e téren. 

Hófehér lebegés - a nyitott 
irodatér 

Kerti lugas vagy városi 
dzsungel

Meggyőződéssel az építőiparban

Ebben az irodaházban terveztek már a Dealogic számára másik emeleten is 
irodateret. A koncepció az volt, hogy a különböző szintek markánsan más 
karakterrel rendelkezzenek. Az első emeleten nemrégiben átadott irodatér 
milyen sajátosságokkal bír?
Már az irodatér elnevezése is árulkodó: Dealogic City. Városi környezet-
ben éljük le az életünket, amelynek velejárója hogy különféle hangula-
tú és funkciójú terekkel találkozunk nap mint nap. Ebben az esetben az 
alapötlet, amelyet azután meg is valósítottunk egy város a városban ente-
riőr volt. A Dealogic 156 új emberrel bővül, akik számára olyan környe-
zetet kellett létrehoznunk, amelyben a mobilitás központi jelentőségű. 

A rögzített munkahelyeket mellőztük, hiszen mindenki hordozható gép-
pel dolgozik, így pedig választhat, hogy éppen hol szeretne helyet foglal-
ni és kreatív tevékenységet végezni ebben a mini városban. Mindezt úgy 
vittük véghez Szegő Gábor, Hitka András és Gáti Anna belsőépítészek-
kel, hogy nem elégedtünk meg egy-egy – a klasszikus irodaterek „fellazí-
tó” – tárgy beemelésével, hanem a teljes irodatéren végigvonuló design-
koncepció lebegett célként a szemünk előtt. A Dealogic Cityben találunk 
parkot, könyvtárat, „gyárat”, belvárosi teret, kikötőt. Ezeknek megvan egy-
részt a saját karakterük, és ugyanakkor egy nagy egész részét is képe-
zik, hasonlóan egy valódi városi környezethez. 
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Nuvola lámpa, gyártó: Studio 
Italia, Comback szék, gyártó: 
Kartell, forgalmazó: Solinfo 
Lighting&Home

Felnagyított gyufák a 
mennyezeten a magyar 
találmányt idézik

Mennyiben volt lényeges egy kimondottan Budapestre jellemző esztétikum 
létrehozása? Vagy sokkal inkább a nagyvárosokra jellemző, általánosabb 
sajátosságok megformálására törekedtek? 
Mindkét „szálat” igyekeztünk érvényesíteni. Mivel az iroda a Belváros szí-
vében van, lényegi szempont volt a sajátosan budapesti hangulat létreho-
zása, cégem filozófiája (Stay in Hungary – Tanulj külföldön és kamatoz-
tasd itthon a megszerzett tudást!) is ebbe az irányba mutat. A Dealogic 
Cityben találunk egy régi villamos testéből kialakított bútort és térelvá-
lasztó elemet, a mennyezeten hatalmas „gyufákat” – ezek mindenképp 
a hely sajátosságait, szellemét hivatottak megidézni. Emellett viszont 
a repülőtér és a kikötő már a nemzetközi kapcsolat képét is beemeli az 
enteriőrbe, és a többi térnél is igyekeztünk ezt a kettős kontextust meg-
tartani. Ahogyan Budapestre is jellemző, hogy az általános nagyvárosi 
életforma és a lokális elemek kettőssége határozza meg a várost, ezt 
ebben az irodatérben is érzékeltetni kívántuk. A dolgozói visszajelzések 
azt mutatják, hogy a tér működik, ennek mentén pedig egyszerre teremt 
mentálhigiénés szempontból is egészséges munkakörnyezetet az ott dol-
gozók számára, és ugyanakkor a cég arculatához is kiválóan illeszkedik. 
A termékeny együttműködést tükrözi, hogy további felkérést kaptunk a 6. 
emelet egy blokkjának kialakítására is. 

Cége egyedülálló a magyar piacon, hiszen nem csupán az irodaterek belső-
építészeti kialakításával foglalkoznak, hanem ehhez társul az irodaterek 
bérlési feltételeinek letárgyalása és végső lépésként a piacra való bevezeté-
se is. Mi motiválja ezt a szemléletmódot?
Valószínűleg nagyban köszönhető annak, hogy jogi szakokleveles köz-
gazdászként a Calasanctius Ösztöndíj Alapítvány jóvoltából ösztöndíjat 
nyertem az Egyesült Államokba, ahol szervezetfejlesztést és stratégiai 
menedzsmentet tanultam. Ott beletanultam a folyamatokban való gon-
dolkodásba és úgy vettem észre, hogy ha az említett három fázis (iroda-
tér felkutatás, komplex tervezés/project management, majd piaci beve-
zetés) külön cégek kezében van, kevésbé hatékony a folyamat és olyan 
nehézségek is megjelenhetnek, amik a későbbiekben fennakadást, idő-
beli elhúzódást és költségtöbbletet eredményeznek. Kevés, de minőségi 
munkát szeretek végezni, éppen ezért évente 2-3 projektnél nem vállalok 

többet, a referenciáink, ügyfeleink között fajsúlyos, jelentős partnere-
ket tudhatunk - Bloomberg, Magyar Nemzeti Bank, Ernst & Young, The 
Hackett Group, Dealogic, Bank of Georgia, Merck, Systemax, Albemarle, 
Immofinanz, Kuvaiti nagykövetség. Hiszem azt, hogy az átfogó és minden-
re kiterjedő munkafolyamat következményeként olyan terek jönnek létre, 
amelyek nemzetközi kontextusban is megállják a helyüket és ugyanak-
kor a munkavállalók számára is élhető, egészséges és esztétikus mun-
kakörnyezetet biztosítanak. 

A kortárs design mellett fontos szempont volt a képzőművészet beemelése 
is? Mi volt a fő motiváció?
Ez egyrészt kulturmisszió, vagyis, hogy minél többen ismerjék meg a mai 
formatervezés és képzőművészet alkotóit és alkotásait, másrészt ezek 

a használati és dísztárgyak, szobrok és képek fokozzák a munkaterek 
otthonosságát, s észre sem veszi az ott dolgozó, hogy mindezek közvet-
ve kreativitásra, csapatmunkára és végül teljesítményfokozásra ösztön-
zik. Ma már egyre több hazai cég ismeri fel a belsőépítészet fontosságát, 
pedig a munkavállalók számára a bér és a karrier után a munkakörnyezet 
a legfontosabb. Az igényes, szerethető munkakörnyezet pedig a munka-
erő-toborzást és a munkaerő megtartását segíti. Szerintem az általunk, 
szó szerint is életre keltett irodák nagyon jó példák arra, hogy a fokozott 
piaci versenyben mennyi többletet jelent a fejlett munkakultúrát támo-
gató kreatív munkatér.
 
(Továbbiak a cégről: www.stayinhungary.com)
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Van amikor kell a zaj,
és van amikor nem.
Telefonfülkék open space irodákba.
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A  W I L D - H U N G A R I A  K F T . 
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Repce 

és lombik

FOTÓTAPÉTA, DE MÁSKÉPP, LOMBIK, DE CSAK JELZÉSSZERŰEN – EZEK VISZIK BELE A MEGRENDELŐ CÉG „SZEMÉLYISÉGÉT” 

A TISZTA, LEVEGŐS, SZIGORÚAN FUNKCIONÁLIS, SKANDINÁVOSAN EGYSZERŰ IRODATÉRBE. 

Szöveg
Belsőépítészet

Stylist 
Fotó

RÉZ LOLA

ERDÉLYI LINDA, DOBOS ANDRÁS, KORÉNYI BALÁZS, 

GÁSPÁR VIRÁG ANNA (LAB5 ARCHITECTS)

LUKÁSZ ESZTER, SZIGETI ZSÓFI

BATÁR ZSOLT

Természetesség és laboratóriumi kutatómunka. 
Ritkán kapcsolódik össze e két fogalom, mégis 
ennek a kapcsolatnak a vizuális megjelenítése 
volt a kérés az élelmiszer-alapanyagokat kuta-
tó-fejlesztő Wild irodaterének felújítása kap-
csán, utalva mind az ott végzett munka, mind 
az felhasznált, kizárólag természetes alapanya-
gok jellegére. 

A térszerkezet alapvetően nem változott, 
Budapesten, a Dorottya udvarban elhelyezke-
dő, 200 m2 alapterületű iroda esetében pedig 

adottság volt a nagy és domináns nyílászá-
rók és a homlokzathoz közeli terület impozáns 
belmagassága mellett a texturált falfelület is. 
A visszafogott design minél több teret kíván 
hagyni a felhasználóknak, az erősen skandi-
náv hangulatú berendezést teljes egészében 
funkcionális darabokra redukálva. Az alacsony 
állású bútorok szabad átlátást biztosítanak, és 
még inkább kiemelik a belmagasságot. Ezek 
egy része egyedi tervezésű, másokat például 
a Kinnarps kínálatából válogattak. 

Az alacsony állású bútorok szabad átlátást biztosíta-
nak, és még inkább kiemelik a belmagasságot

Batár Zsolt fotográfus tájképe alapján készült 
fotó a tárgyalótér falán

Az open-space irodaterek, a kóstoló helyi-
ség, a menedzsment irodái és a tárgyaló között 
széles, tiszta üvegfelületek teremtenek szinte 
zavartalan vizuális kapcsolatot, a laboratóri-
um üvegfala pedig az ott dolgozókat is bekap-
csolja az irodai munka vérkeringésébe. A szinte 
szimbolikusnak ható elválasztásra némi intimi-
tás megteremtése és a hangszigetelés, a nyu-
godtabb munkakörülmények létrehozása miatt 
volt szükség. A térérzetet tovább növeli a szürke 
árnyalatú falak fehér keretes festése, elsődle-
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ges szerepe azonban nem ez, hanem, hogy a tér 
fényhatásait is megváltoztatja: a fehér sávokon 
élénkebben tükröződnek vissza az iroda előtti 
kert visszfényei. A melegebb színekről emel-
lett a sok természetes fafelület és a helyenként 
felragyogó sárga és zöld foltok gondoskodnak. 

Hogy a környezet nem válik a letisztult helyett 
kellemetlenül sterillé, az a szolid, de a minimál 
elemekből építkező térben meglepően kidolgo-

zott dekorációs elemeknek köszönhető. Ezek 
leglátványosabb darabja a tárgyaló teljes falát 
betöltő, repceföldet ábrázoló fotójából készült 
tapéta, a fotós egyébként az itt látható iroda-
tér-fotókat is jegyző Batár Zsolt volt. A klasszi-
kus, tájképes verziókra csak nyomokban emlé-
keztető kép szinte a „zöldbe” viszi a szobában 
ülőket, miközben – mivel termékeik egyik fon-
tos alapanyagát ábrázolja – direkt kapcsolatban 

van a céggel. Más elemek a kutatás tematiká-
ra reflektálnak: a kóstoló helyiség Magyaror-
szágon nem forgalmazott, látványos csillárja 
finoman idézi a lombikok formáját, ami a polco-
kon sorakozó, régi laborüvegeken is visszatér. 

Üvegfelületek teremtenek 
szinte zavartalan vizuális 
kapcsolatot az egyes terek között
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a minőségi műanyagok szakértőjeK E R T T R A D E

Fényáteresztő homlokzatburkolati rendszerek

• Danpatherm K7 és K12 (kétrétegű típusok)

• TP, NM és AirPT (egyrétegű megoldások)

• Danpal VRS (átszellőztetett homlokzatok)

Előnyök

• Kiváló hőszigetelő képesség (Ug = 0,52 W/m2K)

• Optimalizált fény és hőáteresztés (SHGC  - 0,25-0,46)

• Tűzvédelmi osztály B-s2, d0

fényáteresztő homlokzatburkolati rendszerekfényáteresztő homlokzatburkolati rendszerek

KERTTRADE Kft. | 2336 Dunavarsány-Erőspuszta

tel: +36 24 / 534 060, -070, -080 | fax: +36 24 / 534 081

muanyag@kerttrade.hu | www.muanyag.hu | www.danpalon.hu

MERÜLJÖN EL A

fotók: Everlite/Danpal Light Architecture - Serge Du Pasquier

FÉNYÉPÍTÉSZETBEN
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Bizonyára olvasóink számára nem kell bemu-
tatnunk a német gyökerű Rossmann kereske-
delmi nagyvállalatot, hiszen drogériáik áru-
kínálata, de ami itt és most szempontunkból 
fontos, hogy arculatuk köztereink, bevásárló-
központi tereink meghatározói jó ideje már. Az 
1972-ben, Hannoverből indult sikertörténet aty-
jának, DirkRoßmannak már a kezdet kezdetén 
fontos volt, hogy határozott vizualitással tűnjön 
föl cége a piacon. A hatásos piros-fehér párost 
választotta cégszínnek, emblémának pedig egy 
kentaurt, a választás oka egy szójáték: az óné-
metben a Ross tüzes paripát jelent, a mann pedig 
az embert. De nem állt meg a cég a színeknél 
és az emblémánál, hiszen a Rossmann különös 
gondot fordított és fordít a világítástechnikára, 
és designmegoldásokra is. 

Ez utóbbihoz kapcsolódó Rossmann nóvum a 
Mammut 2 földszintjén, a Lövőház utcai ki-bejá-
rat mellett megnyitott 340 négyzetméter vásár-
lóterű üzlethelyiség. Azok számára, akiknek a 
termékek beszerzésén fölül a környezetre is 
éles szemük van, feltűnik itt valami újdonság: 
a korábbi Rossmann drogériák belső tereivel 
szemben az egységes, mondhatjuk úgy, hogy 
egynemű, minimál jellegű, kissé futurisztikus 
belvilág, amely Nagy Andrea és Szentmáry Sza-
bolcs építészek tervei alapján készült.

Már a bejárat hívogató, mivel a megvilágított 
portált Lacobel-üveggel keretezték, s belép-
ve e nagyvonalú kapun, magasfényű laminált 
lapokkal kialakított burkolatok – köztük a polc-
rendszer-korpuszoké is – fogadja a vásárlót 

Drogeria 
futuristica

A  R O S S M A N N  Ú J  
Ü Z L E T É B E N  J Á R T U N K

Szöveg:
Építészet,  

belsőépítészet:

Fotó:

MOLNÁR SZILVIA

NAGY ANDREA ( LINE-A ÉPÍTÉSZIRODA KFT.) SZENTMÁRY 

SZABOLCS ( SZENTMÁRY ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT.)

JAKSA BÁLINT
A korábbi gyakorlathoz képest új designkoncepció 
mentén jött létre az üzlet belső tere
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(bútorok: Béflex Zrt.). A térnek határozott irá-
nyultsága, „húzása van”, amit (persze optikai 
trükkről van szó) elsősorban az építészek által 
egyedileg tervezett és a Print&More Kft. által 
kivitelezett álmennyezet megformálása okoz. 
Számomra a fényes felületek alkalmazásán 
fölül ez a kialakítás jelenti a leghatározottabb 
elmozdulást a korábbi üzletek belsőépítészeté-
hez képest. Régebben ugyanis általában pont-
szerű megvilágítást adó építészeti lámpákkal 
szerelték fel a Rossmann üzleteket, így a terek-
ben a labirintusfal-szerűen elhelyezett polco-
kat és a közöttük létrejött közlekedőket elérő 
erősségű fény járta be. 

A Mammut 2-beli drogériában a fémelemek-
kel sávosan kialakított, vonalszerű világítá-
si rendszer egységes, egyenletes megvilágí-
tást ad a térnek, ráadásul a fénycsöveket úgy 
helyezték el a mennyezeten, hogy azok a tér-
belső felé futnak, irányukat lekövetik a polcso-
rok: ez az installálás adja a húzását a térnek, 
így a bejáratnál megállva az az érzésünk, mint-
ha egy 3D-s perspektívarajz távolba futó vona-
lait szemlélnénk. A fényes, nagyobb részben 
fehér burkolatok pedig ebben a megvilágítás-
ban könnyedé, „lebegővé” varázsolják a teret, 
egyébként nagyobbnak, tágasabban mutatva 
azt. A vásárlás élménye egyértelmű – kipróbál-
tuk, megtapasztaltuk –, hogy vizuális élménnyel 
is gazdagodik ebben a drogériában.

A térnek határozott 
„húzása” van

Lacobel-üveggel keretezett 
kapuszerű üzletbejárat

www.rossmann.hu
www.facebook.com/Rossmann.hu

Az Alterra NATURKOSMETIK termékek esetében  
biztos lehet benne, hogy:

▸ nem tartalmaznak illat-, színező- és tartósítóanyagokat
▸ nem tartalmaznak kőolajszármazékokat  
   (paraffint, PEG-et, propilt, alkilt stb.)
▸ nem tartalmaznak szilikonolajat és szilikonszármazékokat
▸ nem tartalmaznak (EU-szabályozások szerinti)  
   gén módosított összetevőket
▸ nem kapnak sugárkezelést – sem növényi alkotóele meik,  
   sem a késztermék készítéséhez nem végeznek állatkísérleteket.

Alterra NATURKOSMETIK termékeinket keresse  
üzleteinkben és az Online Drogériánkban!



166 167

Az utcai traktus eredeti osztásainak „kipucolása” után 
a konyha-nappali-háló között akadálytalan átlátás nyílt

É P Í T É S Z  L A K Á S A  
A  V Í Z I VÁ R O S B A NSakk-

Különös helyzet az, amikor építész saját magá-
nak tervezhet. Ennél más csak az különösebb 
helyzet, amikor a kritikus olyan épületről, lakás-
ról írhat, amit az építész saját magának ter-
vezhetett. Jó esetben minden tervezői feladat 
kulcsa a jó, őszinte, árnyalt, egyértelmű kom-
munikáció megbízó és tervező között. Hm, hm? 
Képesek vagyunk-e őszintén, ugyanakkor prak-
tikusan és pontosan kommunikálni önmagunk-
kal? Egyáltalában szüksége van-e erre az önref-
lexióra az építésznek?       

Építészkörökben szinte egyáltalán nem igaz 
a „suszternek lyukas a cipője” tétel, de nehe-
zen használható „az álmomban két macska vol-

tam...”, vagy a „ennen farkába harapó kelgyó” 
toposz is. Az építészek magunknak tervezett 
házai ugyanis általában jók. Ha e mögött vala-
mi titok van, akkor ennek a titoknak járunk most 
kissé utána Schreck Ákos építész Fő utcai saját 
lakása kapcsán. 

Az építészet kollektív műfaj. Egész egysze-
rűen nem tud más lenni. Nincsen önmagának, 
önmagában tervező építész, mert az építésze-
ti praxis tapasztalatai, a tervezési folyamat, az 
építészet egész kultúrája minden esetben és 
lényegét tekintve is többszereplős. Sőt, a kol-
lektív lény státuszában az építész éppen az 
alkotás lényegi logikáját keresi. Nem kilépni 

szeretne abból, hanem mind mélyebbre merül-
ni abban. Következésképpen tévúton jár az, aki 
zárt rendszerként képzeli el azt a folyamatot, 
amikor az építész saját magának tervez. Téved 
az is, aki azt állítja, hogy a jó, egyedi stílusú épí-
tész minden tervezési folyamatban önmagának 
tervez. Ebben a lakásban éppen az a nagysze-
rű, hogy a sok személyes mozzanat mögött lép-
ten-nyomon felsejlik a MINUSPLUS építésziroda 
elmúlt éveinek egész szellemisége. Nem pusz-
tán az iroda egyik vezető tervezőjének szellemi-
sége tehát, hanem lenyomatát látjuk itt mind-
annak, amiről 2004-ben egy csornai szakiskola 
kapcsán írhattam először az akkor pályakez-

matt

Szöveg
Építész

Fotó

MARTINKÓ JÓZSEF

ALEXA ZSOLT, RABB DONÁT, SCHRECK ÁKOS

BUJNOVSZKY TAMÁS
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dő fiatalok építészetéről (OCTOGON 2004/2).
Az építész számára (is) a tér a valódi érték. Ez 

a tervezési folyamat alapanyaga. A téri alaplo-
gika megtalálása után következik a funkcionális, 
vagy stiláris kérdések tisztázása. Az átépítés 
alapjául szolgáló nagypolgári lakás utcai traktu-
sának „kipucolásával” nagyvonalú, elegáns tér 
jött létre, amiben három, vizuálisan egymásba 
átfolyó funkcionális zóna alakulhatott ki. A kony-
ha-étkező szigetzónája, a moduláris kanapés 
pihenőzóna, illetve a légies tolóajtókkal lezár-
ható háló-fürdőzóna. Ezek közül az utóbbi min-
denképpen figyelemreméltó megoldás, ám kér-
désemre a még gyermekvállalás előtt álló pár 
cáfolta azt, hogy ne volna némi fegyelemmel, 
odafigyeléssel fenntartható a rend, a tisztaság 
és intimitás. Másfelől ez az elrendezés a lakók 
bensőséges kapcsolatáról szól. Arra töreked-
tek, hogy az átlátás révén a három tér bármelyi-
kében tartózkodó láthassa a másikat. Kapcso-

Könyvespolc és médiafal határolja el a nappali részt 
a fürdő-háló terétől 

A hálószoba és fürdő 
összekapcsolása. 
A világításképletek, 
különféle színek, 
fényerők nagyban 
hozzájárulnak a lakás 
egybefüggő tereinek 
„szegmentálásához”

Új szerepben a lichthof
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K Ü L F Ö L D

Egy-egy régi bútordarab 
is bekerült az enteriőrbelatban maradjanak egymással főzés, pihenés, 

olvasás, öltözködés, mélázás, heverészés, tisz-
tálkodás, alvás, sminkelés, ücsörgés közben is. 
Szép gondolat. A tartófalon túli belső traktust 
úgy szerkesztették meg, hogy ahhoz zuhanyzó, 
mellékhelyiség, tolóajtós vendégszoba, gard-
rób és egy majdani gyerekszoba tartozzék, ami 
szinte önálló lakásként is használható úgy, hogy 
a két lakrész egymástól elválasztható. A nagy 
nappai-konyha-háló terének intimitását, illetve 
zónákra bontását RGB-LED-fények, fényzónák, 
színes fények alkalmazásával oldották meg. Itt 
a vezérlés lehetővé teszi különféle képletek hal-
ványabb és élesebb megjelenését is. A padló-
fűtés fölé kerülő műgyantapadló képes eze-

ket a fényképleteket visszatükrözni, deríteni is. 
A világítási rendszer egyedi elemekből (Jánosi 
András, Lumoconcept) és sínre szerelt elemek-
ből áll (Szabó Eszter világítástervező - be light!). 
Világítással teret szervezni nagyszerű gondolat, 
ami itt a tudatos tervezés révén látványos ered-
ményre vezetett. Végezetül az építészek kéz-
nyomát, kreativitását illusztrálandó, már csak 
egyetlen részletet emelnék ki. Ez pedig a licht-
hof enteriőrbe komponálása, ami egy acéltrepni 
kilépő, növények, illetve a parapetek magassá-
gának lecsökkentésével létrehozott bevilágítá-
sok megépítésével értek el. Ez a lakás élhető 
tér, valódi otthon, ami mentes a koncepciózus, 
merev, felmutatásszerű megoldásoktól.  

Hangsúlyos ebben a lakásban 
a fénytervezés, a világítótestek 
kiválasztása

Vezető tervezők: 
Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos

Építész: 
Tarr Ivett

Gépész tervező:
Hrustinszky Tamás
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Dual Glass Kft.
2243 Kóka, Nagykátai út 133.
info@dualglass.hu
www.dualglass.hu
70/398-4845

Egyedi zuhanykabinok: 
Mala Garden, Regency, Atlantisz, Aurora,
La Riva, Liszkay Pincészet

Tárolók, vitrinek: 
Jurisics vár, Aquincum Múzeum, 
Szántó Kovács János Múzeum 

Üvegportálok: 
Vodafone, Dockyard, Játék-Vár

EDZETT ÜVEGFALAK, 

KERET NÉLKÜLI NYÍLÓ ÉS TOLÓAJTÓK, 

EGYEDI MÉRETŰ ZUHANYKABINOK, 

ÜVEGKORLÁTOK ÉS JÁRHATÓÜVEGFELÜLETEK A 80-as, 90-es 
ÉVEK ZENÉI

A legnagyobb slágerek változatosanwww.slagerfm.hu

Budapest

103,9 
MHz
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Trendteremtő színek 
matt és fényes 

változatban,
a világ vezető 

síküveggyártójától.

LACOBEL & MATELAC
Wall cladding painted glass  
in 20 trendy colours.
Combine glossy and matt surface.

www.yourglass.com

www.yourglass.com

 hungary@eu.agc.com

LACOBEL RED LUMINOUS

Rossmann munkánál használt festett síküveg.

A v-construct kft. hideg- és melegburkolatok 
kereskedelmével foglalkozik, leginkább projek-
tek kiszolgálására specializálódtunk. A rendel-
kezésünkre bocsájtott tervek, design instruk-
ciók és költségvetés alapján, széles gyártói és 
partnerhálózatunk segítségével felkutatjuk a 
legmegfelelőbb termékeket, elkészítjük a helyi-
ségkönyvet és a legoptimálisabb árkalkulációt.

v-construct kft.
2096 Üröm, Kárókatona u. 3/k/b.

Tel.: +36 30 415 6382
E-mail: info@v-construct.hu
Web: www.v-construct.net

HIDEG- ÉS 
MELEGBURKOLATOK 
KERESKEDELME

Munkánk során szorosan együttműködünk a 
beruházóval, megrendelővel, kivitelezővel, ter-
vezővel, belsőépítésszel, folyamatosan aktua-
lizáljuk a költségvetést az esetleges változá-
sok figyelembevételével, így a kivitelezés alatt, 
ügyfelünk állandó, pontos információval ren-
delkezik a burkolatok tekintetében. Az általunk 
forgalmazott termékek gyártóival, képviselő-
ivel kitűnő kapcsolatot ápolunk, mely alapja 
gyors, pontos és rugalmas szolgáltatásunknak. 

Termékpalettánkban szerepel az összes léte-
ző hidegburkolat, csempe, padlólap, greslap, 
mozaik, az 1*1 cm-es mérettől, a 320*160 cm-
es nagytáblás greslapokig. Foglalkozunk sző-
nyegekkel modul, tekercses, és egyedi festésű 
kivitelben, ez utóbbi a hotel projektek kapcsán 
alapfeltétel. Továbbá pvc, linóleum, design pvc, 
laminált és valódi fa parkettákkal. 

A BMW és MINI Szalon-hoz hasonló projektek 
kiszolgálásához, a kitűnő minőségű burkolatok 
rendelkezésre bocsájtása mellett elengedhe-
tetlen feltétel a cégünk által kidolgozott, koráb-
biakban részletezett, műszaki előkészítésen 
alapuló szolgáltatás nyújtása. Ennek köszön-
hetően állandó partnerei vagyunk a magyar-
országi építőipar prominens kivitelező cégé-
nek, a Market Építő Zrt-nek.

Kapcsolódó cikk: Smart üvegcsarnok 
94. old.

Kapcsolódó cikk: Drogéria futuristica 
162. old.

ABLAK, AJTÓ, ÁRNYÉKOLÁS
J O S KO F E N S T E R&T ÜR E N A D HUN G A R Y K F T.

1138 Budapest, Népfürdő utca 3/a.
Tel.: (+36-30) 430 8064
E-mail: info@joskoszalon.hu
Web: www.joskoszalon.hu
111. old.

ABLAK ÉS BEJÁRATI AJTÓ GYÁRTÁS ÉS FORGALMAZÁS
IN T E R N O R M A B L A K K F T.

2040 Budaörs, Nyugati u. 10300/13.
Tel.: (+36-23) 920 100
E-mail: internorm@internorm.hu
Web: www.internorm.hu
34. old

ALUMÍNIUM-ÜVEG HOMLOKZATOK, FÜGGÖNYFALAK, 
NYÍLÁSZÁRÓK, ÜVEGTETŐK TERVEZÉSE, GYÁRTÁSA, HELYSZÍNI 
SZERELÉSE
A L UKO L H O ML O K Z AT T E C HNIK A K F T. 

2440 Százhalombatta, Csenterics u. 1.
Levelezési cím: 2441 Százhalombatta Pf.: 35.
Tel.: (+36-23) 359 600
Fax: (+36-23) 354 806
E-mail: alukol@alukol.hu
Web: www.alukol.hu
69. old.

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA, TEXTILIÁK
J A B J O S E F A N S T O E T Z KG M A G YA R O R S Z Á G I  K É P V I S E L E T

1126 Budapest, Agárdi út 3/B.
Tel.: (+36-1) 235-6050
Fax: (+36-1) 235-6058
E-mail: sales-hu@jab.de
Web: www.jab.de
69. old.

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
HE L L A Á NR Á R N Y É KO L Á S T E C HNIK A K F T

1112 Budapest, Budaörsi út 153. /Fonte-ház/
Tel.: (+36-1) 248-0045 
Fax: (+36-1) 246-4975
Email: office@hella.info
Web: www.hella.info 
66. old.

S Y B A N A P V É D E L E M K F T.

2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 1. 
Tel.: (+36-30) 553 7452  
Web: www.syba.hu
52. old.

AUDIÓ-VIDEÓ TECHNOLÓGIÁKBAN REJLŐ INNOVATÍV MEGOLDÁSOK
VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN TÖRTÉNŐ MEGVALÓSÍTÁSA
S T R E A MNE T K F T.

1139. Budapest, Frangepán u.46
Tel.: (+36-1) 413 3000
Fax: (+36-1) 412 3001
E-mail: info@streamnet.hu
Web: www.streamnet.hu
55. old.

BELTÉRI ÜVEGFALAK
G MB S T ÚD I Ó K F T.

1138 Budapest, Váci út 168/F
Tel.: (+36-1) 270 9072
Fax: (+36-1) 270 9073
E-mail: Info@gmb.hu
Web: www.gmb.hu
65. old. 

BIZTONSÁGTECHNIKAI RENDSZEREK TERVEZÉSE / KIVITELEZÉSE
S P IE A G I S F IR E &S E C UR I T Y K F T.

1037 Budapest, Montevideo u. 3/A
Tel.: (+36-1) 437 3700
Fax: (+36-1) 453 0358
E-mail: agishu@agisfs.com
Web: www.agisfs.com
67. old.

BMW, BMWi, MINI márkák hivatalos importőre
B M W G R O UP M A G YA R O R S Z Á G

2220, Vecsés, Lőrinci út 59.
Tel: (+36-29) 555 100
E-mail: ugyfelszolgalat@bmw.hu
Web: www.bmw.hu
B4

BURKOLATOK, SZANITEREK, CSAPTELEPEK, DESIGN BÚTOROK
P O IN T Z E R O

1025 Budapest, Szépvölgyi út 92/G.
Tel.: (+36-1) 202 4248, 202 4249
Fax: (+36-1) 202 4251 
E-mail: pointzero@pointzero.hu
Web: www.pointzero.hu
110., behúzás

BÚTOR
V I T R A B Ú T O R O K M A G YA R O R S Z Á G I  F O R G A L M A Z Ó J A – D O W O R K K F T. 

1025 Budapest, Szépvölgyi út 146.
Tel.: (+36-1) 489 3860
Mobil: (+36-30) 248 2342
Fax: (+36-1) 212 8339 
E-mail: dowork@dowork.hu
Web: www.dowork.hu
70. old.

Drogéria és parfüméria, kereskedelem, e-kereskedelem
R O S S M A NN M A G YA R O R S Z Á G K F T.

Cím: 2225 Üllő, Zsaróka út 8
Tel.: (+36-29) 889 800
E-mail: rossmann@rossmann.hu
Web: www.rossmann.hu
162., 165. old.

EGYEDI ÜVEGEZÉSI MUNKÁLATOK
D U A L G L A S S K F T.

2243 Kóka, Nagykátai út 133.
Tel.: (+36-20) 211 5151
E-mail: gargyan@dualglass.hu
Web: www.dualglass.hu
172. old.

ÉPÍTÉSZETI ÜVEG GYÁRTÁS
A G C G L A S S E UR O P E

2851 Környe, Üveggyár utca 1.
Tel.: (+36-20) 973 2987
E-mail: hungary@eu.agc.com
Web: www.yourglass.com
174 old.

ÉPÜLETVILLAMOS TERVEZÉS, ELEKTROMOS TERVEZÉS, 
ERŐSÁRAMÚ TERVEZÉS, GYENGEÁRAMÚ TERVEZÉS
A R T R E A C O N S ULT IN G K F T.

1025 Budapest, Szépvölgyi út 146. 
Tel.: (+36-1) 225 32 05
Fax: (+36-1) 325 62 66
Web: www.artrea.hu
64., 142. old.

ÉRTÉKESÍTÉSI CÉLÚ LAKÁS ÉPÍTÉS
O T P IN G AT L A NF O R G A L M A Z Ó É S VA G Y O NK E Z E L Ő Z R T.

Budapest, Nádor utca 21.
Tel.: (+36-1) 373-3870
Fax: (+36-1) 269-1370
E-mail: info@otpingatlan.hu
Web: www.otpingatlan.hu
71-93. old., B3

FELVONÓ- ÉS MOZGÓLÉPCSŐGYÁRTÓ
KO NE F E LV O N Ó K F T.

1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
Tel.: (+36-1) 239 6052
E-mail: hungary@kone.com 
Web: www.kone.hu
68. old

FAKRO DEF DU8 ELEKTROMOSAN 
NYITHATÓ FELÜLVILÁGÍTÓ BLAK 

LAPOSTETŐRE

Elektromosan nyitható felülvilágító ablak 
háromrétegű, kívülről hővisszaverő, hőszi-
getelő edzett üvegezéssel (Ua=0,88 W/m2K) 
lapostetőre, vagy akár zöldtetőre is. 60x60 
és 120x220 cm között tetszőleges méretben 
elérhető.

Funkció: felülvilágító ablak
Anyag:  alu/műanyag profil és hőszigetelt 
edzett üveg
Ára: 280 000 Ft-tól 

FAKRO Magyarország Kft. 
www.fakro.hu 



176

FENNTARHATÓ ÉPÍTÉSZETI PÁLYÁZAT
L A FA R G E H O L C IM AWA R D S

Nevezés: 2017. március 21-ig
Web: www.lafargeholcim-awards.org
25. old.

GIPSZKARTON- ÉS ÁLMENNYEZET RENDSZEREK KIVITELEZÉSE
A K T U Á L T R E ND

Trend Építészet Group
1138 Budapest, Esztergomi út 54/b.
Tel.: (+36-20) 376-88-09
E-mail: info@ trendepiteszet.hu
Web: www.trendepiteszet.hu
67. old.

GENERÁLKIVITELEZÉS
M A R K E T É P Í T Ő Z R T.

1037 Budapest, Bojtár u. 53.
Tel.: (+36-1) 279 2727,
Fax: (+36-1) 466 4827
E-mail: marketiroda@market.hu
Web: www.market.hu
94., 123., 141. old. 

GENERÁLKIVITELEZÉS, BONYOLÍTÁS
F I T O U T Z R T.

1038 Budapest, Révész utca 25.
Tel.: (+36-1) 705 8773
Fax: (+36-1) 705 8776
E-mail: info@fitout.hu
Web: www.fitout.hu 
1. old.

GYÁRTÓ, ÁLMENNYEZET
A R M S T R O N G B U IL D IN G P R O D U C T S B .V.  K E R E S K E D E L MI K É P V I S E L E T

1139 Bp. Váci út 99.
Tel.: (+36-30) 455 6655
E-mail: bnagy@armstronagcellings.com
Web: www.armstrong.co.hu
68. old.

HIDEG- ÉS MELEGBURKOLATOK
D E C O R F L O O R K F T.

1025 Budapest, Szépvölgyi út 92/G.
Tel.: (+36-1) 246 2312 
Fax: (+36-1) 247 0768
E-mail: decorfloor@decorfloor.hu
Web: www.decorfloor.hu
110. old. behúzás

V- C O N S T R U C T K F T.

2096 Üröm, Kárókatona u. 3/k/b.
Tel.: (+36-30) 415 6382
E-mail: info@v-construct.hu
Web: www.v-construct.hu
174. old.

HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA ÉS ÉRTÉKESÍTÉSE
J A NKÓ FA IPA R I  É S K E R E S K E D E L MI K F T.

7900 Szigetvár, Damjanich utca 6.
Tel.: (+36-30) 561 2841
Fax: (+36-73) 510 286
E-mail: jankopeter@jankokft.hu
Web: www.jankokft.hu
174. old.

INGATLANFEJLESZTÉS- ÉS ÉRTÉKESÍTÉS
R Ó M A I L A KÓ PA R T

1039 Budapest, Királyok útja 195-203. 
Tel.: (+36-70) 944 1717
E-mail: birobea@romailakopart.hu, info@romailakopart.hu
Web: www.romailakopart.hu
123. old.

INGATLAN TANÁCSADÁS
S TAY IN HUN G A R Y K F T.

1062 Budapest, Aradi utca 16. 2/2
Tel.: (+36-30) 590 9113
E-mail: info@stayinhungary.hu
Web: www.stayinhungary.com
150. old.

INTERNORM NYÍLÁSZÁRÓK
T Ó T H P R O JE C T É P Í T É S Z IR O D A K F T.

Tel.: (+36-30) 658 3809
E-mail: internorm@tothproject.hu
Web: www.ablakproject.hu
21., 24. old, 

INTELLIGENS VILÁGÍTÁSI MEGOLDÁSOK
L UME N T R O N E L E C T R O NI C K F T.

1025 Budapest, Szépvölgyi út 146.
Tel.: (+36-30) 636 2861
Fax: (+36-1) 325 8031
E-mail: lumentron@lumentron.eu 
Web: www.lumentron.eu
155. old.

IRODA-ÉS DESIGN BÚTOR FORGALMAZÁS
K INN A R P S HUN G A R Y K F T.

1133 Budapest, Váci út 92.
Tel.: (+36-1) 237 1251
Fax: (+36-1) 237 1250
E-mail: Diana.sebestyen@kinnarps.hu
Web: www.kinnarps.hu
62., 160. old.

O F F I C E L INE G R O UP

1117 Budapest, Budafoki út 91-93.
IP West Iromoratdaház, C. ép. fszt.
Tel.: (+36-1) 354 1620
E-mail: info@office-line.hu
Web: www.office-line.hu
154. old.

MINŐSÉGI KÖZÜLETI BÚTORGYÁRTÁS
FA L C O -S O P R O N K F T.

1131 Budapest, Reitter Ferenc u. 132. FALCO HÁZ
9400 Sopron, Bánfalvi út 27.
Tel.: (+36-99) 513 310
Fax: (+36-99) 311 311
E-mail: info.sopron@falcosopron.hu
Web: www.falcosopron.hu
134-139. old.

MŰANYAG ÉS ALUMÍNIUM NYÍLÁSZÁRÓ GYÁRTÁS
H Á L Ó & M A R C O N Y Í L Á S Z Á R Ó G YÁ R T Ó É S F O R G A L M A Z Ó K F T.

4031 Debrecen, Szabolcs u. 25.
Tel.: (+36-52) 430 436
Fax: (+36-52) 430 436
E-mail: info@halo-marco.hu
Web: www.halo-marco.hu
94., 102. old.

ORSZÁGOS SPORTÁGI SZAKSZÖVETSÉG
M A G YA R T E N I S Z S Z Ö V E T S É G

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Tel.: (+36-1) 460 6807
Fax: (+36-1) 460 6809
E-mail: arichter@huntennis.hu
Web: www.huntennis.hu 
48. old.

SZERKEZETÉPÍTÉS
M O R AT U S S Z E R K E Z E T É P Í T Ő K F T.

1037 Budapest, Bojtár u. 53.
Tel.: (+36-1) 466 4827
Fax: (+36-1) 883 0243
E-mail: info@moratus.hu
Web: www.moratus.hu
103. old.

TETŐABLAKOK, FÉNYCSATORNÁK, PADLÁSFELJÁRÓ LÉPCSŐK 
GYÁRTÁSA, FORGALMAZÁSA
FA K R O M A G YA R O R S Z Á G K F T.

1116 Budapest, Építész utca 8-12.
Adószám: 12553402-2-43
Telefon: +36-1-365-1432
Telefax: +36-1-365-1433
E-mail: fakro@fakro.hu
Web: www.fakro.hu
B2, Trafik

TETŐ- ÉS HOMLOKZATBURKOLATOK
P R E FA HUN G Á R I A K F T.

2040 Budaörs, Gyár u. 2., Budaörsi Ipari Park
Tel.: (+36-30) 686 6786
E-mail: office.hu@prefa.com
Web: www.prefa.hu
122. old.

VILÁGÍTÁSTECHNIKA
D E LTA L I G H T,  S IME S T E R MÉ K E K M A G YA R O R S Z Á G I  F O R G A L M A Z Ó J A – 

Be light Kft. 
1025 Budapest, Szépvölgyi út 146. 
Tel.: (+36-1) 438 0748
Fax: (+36-1) 325 6266 
E-mail: belight@belight.hu 
Web: www.belight.hu
2., 140.

VILÁGÍTÁS, BÚTOR, KIEGÉSZÍTŐK
S O L INF O L I G H T IN G&H O ME

1077 Budapest, Wesselényi u. 6.
Tel.: (+36-1) 267-0444
E-mail: info@solinfo.hu
Web: www.solinfo.hu
153., 155. old.

VEGYES TERMÉKKÖRŰ ÜGYNÖKI KERESKEDELEM
K E R T T R A D E K F T.

1037 Budapest, Domoszló lejtő 6.
Tel.: (+36-24) 534 060
Fax: (+36-24) 534 081
E-mail: Kerttrade@kerttrade.hu
Web: www.muanyag.hu
161. old.

VÍZELVEZETÉS
A C O K E R E S K E D E L MI K F T.

2330, Dunaharaszti, Jedlik Ányos út 24.
Tel.: (+36-24) 620 380
Fax: (+36-24) 620 383
E-mail: acohu@aco.hu
Web: www.aco.hu; www.acoswm.hu
54. old.

Holcim Hungária Otthon Alapítvány
www.holcimotthon.hu

Octogon online
www.octogon.hu

Építészfórum
www.epiteszforum.hu


