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01. BEVEZETÉS

01.01. Mit jelent ma építésznek lenni?

„Építész szeretnék lenni” – ezt a mondatot talán 11 évesen mondtam ki elő-

ször, az első művészettörténet órám után. Ekkor találkoztam az építészettel 

– illetve csak egy bizonyos szegmensével. Ez inspirált arra, hogy elkezdjek 

olvasni, majd rajzolni különböző korokban létrejött építményeket. Élveztem 

az alkotás folyamatát, és annak végtermékét látva egyfajta belső szabadságot 

éreztem. Egy csodálatos és számomra ismeretlen tudomány volt ez, amit fon-

tosnak tartottam jobban megismerni. Így köteleződtem el lassú lépésekben 

a szakma iránt. Valamiféle jutalomnak érzem az alkotást, amit önmagamért 

művelek, és az, amit 11 éves koromban éreztem, a mai napig az életem része. 

Építésznek lenni összetett és megterhelő feladat, korlátlan elkötelezettség és 

alázat szükséges hozzá. Egyszerre kell helytállni kreatív tervezőként, mérnök-

ként, statikusként, grafikusként, menedzserként, pszichológusként és még 

megannyi szakma képviselőjeként. Hatalmas a felelősség és a számos sze-

repnek való megfelelés. A sok esetben létrejövő kevésbé kreatív feladatvégzés 

könnyen meghátrálásra kényszerítheti az embert. Mindemellett a munka és a 

magánélet harmóniáját sem egyszerű összeegyeztetni. Fiatal korom ellenére 

többször találkoztam olyan végzett építészekkel, akik a kreatív alkotás helyett 

egy másik utat választottak. Felvetődött a kérdés bennem, hogy miért. A vá-

lasz összetett, hiszen számtalanszor mérlegelni kell egy-egy adott helyzetben. 

Nem feltétlenül egyszerű határozott, és helyes döntést hozni. Felállíthatunk 

fontossági sorrendet, választhatjuk hobbiként ezt a hivatást és gyakorta elő-

fordul, hogy bizonyos élethelyzetek felborítják meglévő elképzeléseinket. Már 

építészhallgatóként jómagam is tapasztaltam, hogy a gyerekként idealizált 

építészet a valóságban kicsit másról szól. Az egyetem alatt a tervezés szabad-

sága és a sokféle lehetőség erősítette meg bennem az elhatározást, hogy

Peter Zumthor: 

Saint Benedict Chapel

Sumvitg, Svájc, 1988

fotó: archdaily.com

BEVEZETÉS
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építész szeretnék lenni. A doktori iskolában töltött évek alatt, a válság hatása 

még erőteljesen jelen volt. Így alkotásban való részvételre főként az építé-

szeti pályázatok szolgáltattak alternatívát. Visszatekintve, ennek már a pozitív 

tapasztalatait érzem, hiszen rutint tudtam szerezni ezen a téren is.

Majd szerencsém volt Demeter Nóra mellett elkezdeni és folytatni az épí-

tésszé „válást”, megismerni a szakma további, igazi arcait. Ő hozzásegített 

egy olyan gondolkodásmód elsajátításához, amit magaménak érzek, és én is 

képviselni szeretnék a jövőben. Az építészeti tervezés tanulása, apró felfe-

dezések összessége, melyet folyamatosan szív magába az ember. Építésszé 

elsősorban önmagunkat neveljük, de egy ösztönző háttér nagyban elősegíti 

a fejlődést. Az egyetem alatt megtanult elmélet, a gyakorlat által válik szakmai 

tudássá. A tehetség csak megfelelő szorgalommal és alázattal párosulva hoz 

eredményt. Moholy-Nagy László szavaival élve: „minden ember tehetséges, 

minden egészséges emberben megvan az a mélyen rejlő képesség, hogy 

alkotó energiáit kibontakoztassa, ha munkáját belülről igenli.” 01

A belefektetett munka és idő szimbiózisban van a sok élménnyel, melyet al-

kotás közben kapok. Láthatatlan erő köt az építészethez, és ennek kivetülése 

minden munkában megmutatkozik.

Értekezésem alapját az építész és megrendelő közötti megfelelő kommu-

nikáció alkotja. Alapgondolatom, hogy nem elegendő „csupán” tehetséges 

építésznek lenni, ezt párbeszéddel kell párosítani, hogy minőségi alkotást 

tudjunk megvalósítani.

Peter Zumthor Piránban elhangzott előadásában is a diskurzus fontosságát 

elemezte: „Nap mint nap találkozom olyan épületekkel, melyeket pazarlón, 

különleges formákra törekedve építettek, és elkedvetlenedek... A jó építészet-

nek az embert föl kell emelnie, hogy átélhesse és lakhassa, és nem pedig 

lyukat beszélnie a hasába.” 02

01/

Moholy-Nagy László: 

Az anyagtól az építészetig, 

I. Nevelési problémák fejezet (14.o)

Corvina, Budapest 1972. 

02/

Peter Zumthor: 

A szépség kemény magva - részlet 

M. Gyöngy Katalin fordítása. 

Zumthor 1991. december 1-én 

Piránban elhangzott előadása, 

megjelent: Du, Die Zeitschrift der 

Kultur 615, 5. sz. füzet, 1992. május 

68–69. oldal.

BEVEZETÉS
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01.02. Építőmesterség szerepe régen 

Ahhoz, hogy teljes képet kapjuk a ma jól érzékelhető folyamatokról, és a kor-

társ építész szerepéről, ismernünk kell a szakma múltját. Ezt szeretném egy 

rövid összefoglalóban bemutatni, és a következő fejezetekben ebből kiindul-

va a mai helyzetet ismertetni.

Az építőmesterség fogalma a középkorra nyúlik vissza, mikor még az építő-

szakma szakemberei céhekbe tömörültek. Rangot jelentett egy céh tagjának 

lenni, és a bejutás komoly nehézséget okozott. A szigorú szabályok és a 

céhek általános telítettsége csak fokozta a bekerülési lehetőségeket. Termé-

szetesen voltak céhen kívüliek is, de rangjuk, megbecsültségük csak a céhes 

mestereknek volt. Általánosságban elmondható, hogy a kőműves meste-

rek voltak az épületek tervezői is, mivel a különféle szakmák közül ő volt a 

legáltalánosabban képzett, ezért a tervezés mellett később a sokféle szakmát 

összefogó 

kivitelezések irányítását is ők kapták feladatul. Az ilyen, általános építésveze-

tést is végző mestereket kezdték építőmesternek hívni. 

Dobrovits Ferenc (kőműves 

tanonc): Épülethomlokzat

1884

Teszárik József (ácssegéd):

Korinthoszi oszlopfő

1907

„Akik Budapestet építették - 

Építészet és ízlés a 18-19. századi 

kézműves- és iparosoktatásban”

című kiállítás darabjai a Fugában 

voltak megtekinthetőek

BEVEZETÉS
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Leghíresebb építőmestereink is ezen mesterek közül kerültek ki, így például 

Ybl Miklós (Fővámház-Közgazdaságtudományi Egyetem, Operaház), Pol-

lack Mihály (Nemzeti Múzeum, Ludovika), Hild József (Esztergomi Bazilika, 

Szent István Bazilika), Hofrichter József (Kálvin téri templom, Károlyi palota, 

lakóházak), és nem utolsó sorban Schmahl Henrik ( Belvárosi Takarékpénztár, 

lakóházak).

Pest és Buda a XVIII. és IX. században egyre erősödött, iparosodott, és bővült. 

Ennek nyomán egyre több és nagyobb épületet kellett építeni. A céhekbe 

tömörült mesterek egyre kevésbé bírták az építési versenyt a kialakuló nagy 

építő cégekkel, akik elsősorban építőanyag gyártókból és kereskedőkből ala-

kultak ki. Ennek következtében a céhek egyre nehezebb helyzetbe kerültek, 

ami végül a megszűnésükhöz vezetett, az 1870-es években.

Ybl Miklós: 

Magyar Állami Operaház

Budapest, 1875 - 1884

rajz: epiteszforum.hu

BEVEZETÉS
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A céhek után, az 1884. évi ipartörvény alapján megszerveződött ipartestü-

letek hoztak előrelépést. A törvény szerint csak az válhatott építőmesterré, 

aki előtte vizsgát tett. A vizsgát szigorúan szabályozták, és előfeltétele volt a 

szakmai gyakorlat teljesítése. Megfelelő referencia esetén kerülhetett a jelölt 

a vizsgabizottság elé, ahol tervezési, költségvetés készítési, kivitelezés-szerve-

zési és szerződéskötési ismereteiről kellett írásban és szóban számot adnia. 

Az oklevél megszerzése után az építőmester korlátlan jogosultságot kapott a 

kivitelezés terén.

Az építőmesteri ismeretek képzésére a Budapesti Magyar Királyi Állami Felső 

(építő) Ipariskolán 1898-ban (ma Ybl Miklós Építéstudományi Kar) oktatás is 

indult, amely komoly rangot vívott ki magának a kivitelezői képzések terén. 

1884-tól 1949-ig a Felső (építő) Ipariskola keretében végezte munkáját az 

építőmesterség megvizsgálására államilag létrehozott egyetlen Építőmesteri 

Vizsgabizottság, amelynek első elnöke Ybl Miklós volt. 

 A Budapesti Műszaki Egyetemen végzetteknek is ugyanazon vizsgát kellett 

elvégezni ahhoz, hogy teljes jogosultságot kapjanak. Innen eredeztethető a 

szakma – még ma is érezhető – két irányba való szétválása.

Az építőmester képzés az Évosz, a svájci Baumeister Verband és az akkor 

még Ybl Miklós Főiskola közös munkájaként 1998-ban, mint szakmérnöki 

képzés indult újra. A végzettek elsősorban a kivitelezéshez szükséges szakmai 

ismereteket tanulták négy félévben, majd építőmester szakmérnök diplomát 

kaptak.

Mára már az építészképzés kezd újra egységessé válni, és a karok törekednek 

egy széleskörű képzési rendszert kialakítani. A szakmérnök képzés mellett a 

mesterszakok hivatottak a különböző szakterületek speciális ismertetésére.

BEVEZETÉS
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02. AZ ALKOTÓI LÉT

„Az alkotással csupán egyetlen célom lehet: szebbé, jobbá tenni azt a vilá-

got, melyben embertársaimmal együtt élhetek. Az alkotásnak – legyen az 

szépírás, festészet, szobrászat, kerámiakészítés vagy faragás – örömet kell 

szereznie, harmóniát kell nyújtania mindenki számára. Bevallom őszintén: 

sose gondoltam volna, hogy számomra az alkotás ekkora örömet nyújthat. 

Szavakba, mondatokba öntöm a szívemet, lelkemet, és fokozott izgalom fog 

el, amint látom életre kelni szereplőimet. Ahogy a köréjük teremtett történet-

ben járnak-kelnek, cselekednek, és elmondják  mindazt, amit én a világról, a 

világban élő emberekről gondolok, az maga a csoda. Az alkotás csodája.” 03

(Fehér József - Magyar Irodalmi Lap)

Az alkotás egy önkifejezési forma, ami nem csak az építészet sajátossága. A 

művészeti (és nem-művészeti) projektek  - amely lehet film, tánc, zene, iro-

dalmi mű, festmény, szobor, és egyéb absztraktciók - többségéről elmondha-

tó, hogy deklarált módon a készítő megfogalmazásában vagy közvetítésével, 

egy vállaltan szubjektív álláspontból mutatják be a témájukat. A fent idézett 

szöveg az alkotásnak ezt az élményét fogalmazza meg. Szerző és kívülálló 

dialógusáról csak az elkészült mű után beszélhetünk.

A szubjektív álláspont példájaként Jovánovics György kreatív alkotótevékeny-

ségének egyik meghatározó művét szemléltetem. A mennyezetreszorító 

szerkezet alapvetően nem kiállítási tárgyként jött létre, hanem - ahogy a neve 

is mutatja, azért, - hogy mennyezetre felszorítsa a székét, asztalát, valamint 

akkori olvasmányát, és hogy ezt fotón dokumentálja. Tehát a mennyezetre 

került tárgyakat külön-külön vélte műalkotásnak, amihez a szerkezet csak 

segítségül szolgált. Mégis a szerkezet az, amit műalkotásnak jegyez a szakma, 

hiszen az alkotói kreativitás ebben a berendezésben mutatkozott meg legin-

kább. (Nem pedig az általa tartott tárgyakban.)

Jovánovics György: 

Mennyezetreszorító szerkezet

konstruálása

1971

fotó: Gadányi György

03/

Fehér József: 

Az alkotás öröme - idézet

Magyar Irodalmi Lap

2013. január 27.

AZ ALKOTÓI  LÉT
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Más esetekben kifejezetten a megrendelői igényt kell kiszolgálnunk, ahol egy 

előre meghatározott program alapján adunk lehetőségeket. Ez a párbeszé-

den alapuló mű az alkotás folyamatában többször is átalakul. Tatai Erzsé-

bet megfogalmazása az intervenció kifejezéssel él, amikor ezt az alkotási 

metódust tanulmányozza: „Az intervenciót olyan konceptuális művészek 

választják, akik inkább a társadalmi kommunikációt helyezik előtérbe – távol a 

művészet önvizsgáló attitűdjétől, a művészetet az emberek közötti párbe-

széd egy formájának tartják.” 04 

Az építész nem tudja, és nem hagyhatja figyelmen kívül a társadalmi kom-

munikációt, ezáltal elengedhetetlenné válik a diszkurzus. Az alkotás folyama-

tában részt vesznek a „nem-építészek” is, akik nem csupán a megrendelők, 

hanem a különböző szakterületek képviselői is lehetnek.

Az alkotás lehetséges formái

Az építészeti alkotásnál 

elkerülhetetlen a kölcsönös 

kommunikáció

04/

Tatai Erzsébet: 

Neokonceptuális művészet 

Magyarországon a kilencvenes 

években. (24.o)

Présens, Budapest, 2005

AZ ALKOTÓI  LÉT
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Az alkotás egy tudatos cselekedet, mely által létre tudunk hozni egy tervet, 

egy szellemi terméket, és a következő fázisban pedig annak megalkotását 

tárgyias formába öltjük. Az alkotás szeretete táplálja a műveinket. A tudatos 

cselekedeteink egy bizonyos célt feltételeznek. Minden alkotás egy teremtési 

folyamat, ahol a rend biztosítása alapfeltételként van jelen. 

Mies van der Rohe-t idézve: „az építészet szelleme magatartás, nem csak 

szakma dolga” Egy építész számára a tervezési-alkotási tevékenységen 

túlmenően belső kényszerként kell megjelennie a szakmai közéletben való 

részvételnek, a megszerzett tapasztalat és tudás átadásának, az építészeti 

kultúra terjesztésének, és a többi művészeti ág iránti érzékenységnek. Az épí-

tész nem csupán egy alkotó lény, hanem sok esetben polihisztorként jelenik 

meg egy épület születésének folyamatában. Az építészeti alkotások abban 

különböznek a festményektől, szobroktól, hogy űrtartalommal, funkcióval és 

geometriai formával (- térrel) rendelkeznek. Az építész nem lehet önkényes, 

hiszen nem a maga, hanem valaki más igényei szerint kell létrehoznia egy 

életteret. 

Minden alkotófolyamat fontos része az elemzés. Az építészetben ez egy ösz-

szetett feladat, mely számos ismeretlen tényező megértését foglalja magába. 

Elengedhetetlen, a feladat programjának és helyszínének megismerése, a 

tervezés és megvalósítás lehetőségeinek, valamint korlátainak felfedezése, 

és nem utolsó sorban a tervezési folyamat szereplőinek megismerése. Az 

elemzések bizonyos szempontból szubjektívek, mivel nem függetleníthető 

a tervező személyétől, de a tanulmányozás során fellelhetőek az objektív 

szempontok is.

AZ ALKOTÓI  LÉT
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A forma megnyilvánulását az elemzés következő fokának tekintem, ahol már 

tisztában vagyunk a lehetőségeinkkel, és azokat szeretnénk kézzel fogható 

alakzatba önteni. Az átalakulás az elemzésből a formába, csupán az alkotó 

fejében létezik, és sok szempontból még nem pontosan meghatározott. Az 

ábrázolás segít abban, hogy a tervezési folyamat megtalálja végleges formá-

ját, és javaslatot tegyünk az adott feladatra.

Ezen felül a pénz sajnos elkerülhetetlen negatív tényezőként van jelen 

a tervezői folyamatokban. Jó esetben egy festő, egy szobrász, vagy egy 

zeneművész a saját attitűdje szerint készíti el alkotásait, és csak később kap 

visszacsatolást az elkészült szerzeménnyel kapcsolatban. Nekünk főként 

megrendelésekre kell készíteni terveinket, amit számos tényező korlátoz, 

melyek közül a legrosszabb hatást a pénz fejti ki. 

A pályázatok elkészítésénél viszont nincsenek korlátok, ott újra megélhetjük 

azt a fajta szárnyalást, melyet az egyetemi évek szabadsága adott. Ezért a 

mestermunkám több részből tevődik össze, ahol bemutatom, hogy a 21. szá-

zadi építész hogyan fejezheti ki magát – korlátokkal, vagy azok nélkül; belső 

terekben, illetve a településszintű problémák megoldásánál.

Alkotófolyamat ábrázolása

Elemzés - gondolat - ábrázolás - 

output - párbeszéd - eredmény

AZ ALKOTÓI  LÉT
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03. FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

03.01. Kontaktus

Kutatásomban az építész és megrendelő viszonyának különböző fázisait, 

kontextusait vizsgálom. Célom, hogy a gyakorlati tapasztalataimon keresztül 

rávilágítsak azokra a problémákra, amiken változtatva pozitív irányba fejlődne 

az építész-megrendelő viszony. A felelősségvállalás és jelenlét fontos egy 

kooperáción belül, hiszen a végtermék minőségének emelése és a tervezés 

szabadságfokának növelése a cél. A kapcsolat egy bizalmi viszony, ahol az 

építész képviseli a megrendelő érdekeit, és igyekszik kiszolgálni az igényeit. 

Sajnos ez a viszony sokszor ellentéteket szül, mely megnehezíti a tervezés 

megfelelő előrehaladását. Az oktatási gyakorlat nem készíti fel az építészeket 

ezekre a szituációkra, pedig akkor tudunk maximális eredményeket elérni, ha 

a kommunikációnk rugalmas és együttműködő.

Meglátásom szerint, nem csupán a mi szakmánkban jelentkező problémáról 

van szó. Amint „kitanulunk” egy szakmát, egy másik szemüvegen keresztül 

látjuk a világot, és sokszor nem tudjuk, vagy nem akarjuk észrevenni, hogy a 

laikus nem feltétlenül rendelkezik ugyanazzal a látásmóddal, amivel mi. „Kita-

nítani” természetesen nehéz, és hosszú folyamat lenne, ezért szükséges elő-

ször őt megértenünk, és nagyon óvatosan meg kell találnunk a közös irányt. 

Építészek és szakmán kívüliek kommunikációját segítheti a szakkifejezések 

tudatosabb használata, ami által könnyebben megtaláljuk a közös hangot, és 

gördülékenyebbé válik az együttműködés is. 

Viszont a vizuális diverzitásra való érzékenység az építészek jellemzője, ami 

a laikusok irányába egy nehezen kommunikálható tudást jelent. Az építészeti 

tervekben használt letisztult formavilág, tudatosan átgondolt színlehetőségek 

a megteremteni kívánt téri rendet hivatott létrehozni.

FELELŐSSÉGVÁLLALÁS
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Habár sokszor hangsúlyozzuk a párbeszéd fontosságát, valójában nem azért 

akarnak párbeszédhelyzetbe kerülni az építészek a nem építészekkel, hogy 

meghallják a szándékaikat, a használatból adódó tapasztalataikat, hanem a 

nagyobb odafigyelést várják a helyzettől. A párbeszéd viszont egymás megér-

téséről, és a kölcsönös meggyőzésről szól.

A drávafoki munkában ennek a kölcsönös párbeszédnek nagy jelentősége 

volt, itt jártam a legközelebb a megfelelő kontaktus eléréséhez. 

Frank Lloyd Wright és Edgar 

Kaufmann (a Vízesés ház megren-

delője) közötti párbeszédek

forrás: pinterest.com

FELELŐSSÉGVÁLLALÁS
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03.02. Építész ráhatás – megrendelői gondolatok értelmezése, építész 

reakció és felelősség

Amikor az építészek épületeket terveznek, egyrészt azok gyakorlati hasz-

nosságára, másrészt kulturális értékére figyelnek, és arra törekednek, hogy 

az építményt a legmegfelelőbb formába öntsék. Hogy mi a megfelelő, az 

minden helyzetben más, attól függően, hogy milyen környezetbe ékelődik a 

ház, továbbá, hogy milyen az építési technológia, és mi az épület rendelteté-

se. Természetesen szem előtt tartva a megrendelő vágyait, aminek a terve-

zési folyamatba való integrálása nélkülözhetetlen, és talán a legnehezebb a 

szakmánkban. Sajnos az általános oktatási rendszerből hiányzik a környezeti 

kultúra nevelése, amely megalapozná a gyerekek, és később felnőttek esz-

tétikai és környezeti ismereteit. Ezért válik feladatunkká ennek a hiánynak a 

„foltozása”, aminek átadásához pszichológiai ismeretekre is szükségünk van. 

„Az építészeknek természetes igénye, hogy formaviláguk és egyéb építészeti 

eszközeik, jellemzőik az általuk szakmailag és etikailag kívánatos jelentéseket 

közvetítsék a felhasználók felé. Az építészek szakmai szocializációjuk során 

azonban a nagyközönségétől eltérő értékeket sajátítanak el és tesznek ma-

gukévá.”05

Az építészek a „nem-építészektől” eltérően észlelik a környezetüket, ezért 

lehetséges, hogy mást kedvelnek, mint a laikusok. Felelősségünk van abban, 

hogy a tervezés során egy olyan alkotás szülessen, amely a legmegfelelőbb 

megoldást adja az adott helyzetben. Az építészek és a mindennapi felhasz-

nálók eltérő környezetértelmezése felfogható úgy is, hogy az azonos dolgok 

más jelentéssel bírnak számukra. A pszichológia és az építészet kölcsönösen 

képes segíteni egymást, és ebből fakadóan a végeredmény professzionális 

tud lenni. Az építészeti elméleteknek a környezetpszichológiába való

05/

Dúll Andrea: 

A környezetpszichológia alapkérdései

Helyek, tárgyak, viselkedés (312.o)

L’Harmattan Kft., Budapest, 2009

FELELŐSSÉGVÁLLALÁS
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beépülése lehetővé teszi az eredmények gyakorlatba való átfordítását. Kulcs-

fogalom a kölcsönösség. Miután kialakult a kontaktus építész és megren-

delője között, megfelelő pszichológiai érzékenységgel kell rá hatni, mert úgy 

érhetünk el egy számunkra is elfogadható, és szép eredményt. A pszicholó-

gia segít építésznek megérteni az ügyfelet, ugyanakkor jó kommunikációval a 

megrendelő megérti, hogy az építész az ő érdekeinek képviseletében áll. 

A probléma abban az esetben jelentkezik, ha az építtető, és a használó 

különböző személy, mert ilyenkor az igények nem rögzíthetők előre. A 

megoldást ilyen esetekben a flexibilis terek jelenthetik. A kortárs építészetben 

folyamatosan változó igények kiszolgálását, a rugalmas reagálás képességé-

vel tudjuk lekövetni.

FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

I.M.Pei, a Louvre Piramisának 

tervezője,

elégedettséggel figyel

forrás: http://www.telegraph.co.uk
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03.03. Viszony – kialakult kapcsolatok

A végeredmény minőségét nagyban segíti a két fél között kialakult kapcso-

lat. Tapasztalatom az, hogy akkor születhet a legjobb megoldás, ha mind a 

megrendelő, mind az építész felől kialakult az egymás iránti bizalmi viszony. 

Egy jó ház nem csupán a tehetséges tervező függvénye. Ennek ki kell egé-

szülnie egy pozitív, bizalmi együttműködéssel, aminek előfeltétele - mindkét 

fél részéről - az alapos előkészítés, ráfordított szellemi energia és a megfelelő 

figyelem. A megrendelőnek türelemmel kell lennie az alkotás kialakulási fo-

lyamata közben, míg a tervező tehetsége, illetve ráfordított ideje is fontos kri-

térium a legmegfelelőbb mű eléréséhez. A leírtak igazolják az alapfeltevésem, 

miszerint a kapcsolat minősége meghatározza a beruházás minőségét is. Egy 

ideális viszony következtében az ügyfél jobban elfogadja az építész gondo-

latait és tanácsait, ami minőségi építészetet eredményez. Amennyiben érzi, 

hogy az építész őt szolgálja, az ő képviseletében cselekszik, jobban elfogadja 

a szakmai tanácsokat, amely pedig egy pozitív végkimenetelt eredményez.

„Az ember Hite nem a vallásból táplálkozik. Hit nélkül ugyanis nem lehet 

élni. Hit nélkül nem lehet alkotni. Hit nélkül, hogy tervezek házat? A Hit egyik 

alkotója a hagyomány, a múlt. A másik a jövő. „A jövőbe vetett Hit” mondást 

mindenki ismeri. Ha a múltat és a jövőt összekötjük a pillanat törtrésze alatti 

jelenen keresztül vezet az út. Az út maga a Hit. A Hit terhet, feladatot, felelős-

séget és szeretet ró ránk.” 06

(Az alkotó ember felelőssége - Csernyus Lőrinc székfoglaló beszéde)

06/

Csernyus Lőrinc: 

Székfoglaló beszéde

link: http://epiteszforum.hu/az-alko-

to-ember-felelossege-csernyus-lo-

rinc-szekfoglalo-beszede

FELELŐSSÉGVÁLLALÁS
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Az eddig leírt három rész saját tapasztalataimra épül. Megpróbáltam össze-

foglalni az alkotói folyamat nehézségeit, és bizonyos helyzetek megoldására 

válaszokat keresni. Fontosnak tartom, hogy úgy alkothassunk, hogy az nem 

csupán az építésztársadalom számára legyen érték. Hiszen nem egymásnak 

tervezünk, hanem a megrendelőinknek, a laikus embereknek. Feladatunk 

őket terelni, a legjobb módokat, utakat megmutatni számukra. Ugyanakkor 

lényeges, hogy mi is megértsük mindazt, amit ők kommunikálnak felénk. 

Hiszen a jó építész nem önkényes. A jó építész megoldást talál, és - bizonyos 

fokig – alkalmazkodik. 

Az építészek nem alkothatnak saját vágyaik szerint szabadon, az építészet 

mindig függ korától, helyszínétől és a társadalomtól. Az épület minőségét 

kapcsolatok és összefüggések rendszere határozza meg, amit a megrendelő 

személye jelentős mértékben befolyásol. 

Tézis 01

 A társadalmi-kulturális környezet meghatározza az építész és 

megrendelője közötti viszonyt. A minőségi építészet alapja a 

kölcsönös bizalom, mely egyre kevésbé alakul ki. Az ideális partnerség 

visszaállításához szükséges a közös gondolkodás, és a megfelelő harmónia 

kialakítása. Így építész és megrendelő közösen képes minőséget teremteni.

FELELŐSSÉGVÁLLALÁS
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KÜLÖNBÖZŐ HELYZETEK VIZSGÁLATÁVAL

04. AZ ÉPÍTÉSZ KÖZREMŰKÖDÉSÉNEK 
LEHETŐSÉGEI

04.01. Utólagos meglátásaim különböző helyzetek talapsztalatainak 

vizsgálatán keresztül

A diplomám megszerzésekor még érződött a válság hatása, így főként pá-

lyázatokon vettem részt, ami egy folyamatos koncepcióalkotási létet biztosí-

tott. Ennek köszönhetően tartósan részt vehettem a tervezés folyamatában. 

Az alkotói lét ezen megnyilvánulásához szükség volt arra a háttérre, amit a 

doktori iskola biztosított számunkra. Ezért a mestermunkám első részét az 

egyik pályázati munkám alapozza meg, amit Budakeszire terveztünk. Egy új 

városközpont kialakítása volt a feladat, mely a nap minden szakaszában képes 

odacsalogatni az embereket. 

Egy pályázat esetében egyirányú kommunikációval vagyunk kénytelenek 

előrehaladni. Megkapjuk a kiírást, majd lehetőségünk nyílik egy „kérdések-vá-

laszok” lépés után a tervezést elindítani, jobb esetben folytatni. Felvetődik 

a kérdés, hogy mi történik abban az esetben, ha a tervezőnek igénye van 

egy állandó interakcióra, mert úgy tudja a legjobb lehetőségeket kiaknázni a 

tervezés során. 

A Budakeszire kiírt pályázatnál a leadás előtt közbeiktattak egy lakossági fóru-

mot is, ami már érezhetően segítette az építészeket abban, hogy megértsék 

az emberek szükségleteit. És ez itt a kulcs. Az emberek. Egy pályázati kiírást 

általában egy szűk kör indítványozza, és határozza meg. Majd ők vállalják a 

legnagyobb szerepet a döntéshozásban is. Viszont a használók a lakosok, aki-

ket csak ritkán engednek felszólalni. Tehát a kulcs, hogy többször, nagyobb 

felületen el tudjuk érni a használókat, és az ő tapasztalataikat, kéréseiket
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próbáljuk a tervekbe integrálni. Ehhez természetesen a pályázati idő meg-

növelésére is szükség van, mégis azt gondolom, hogy hosszú távon így 

eredményesebb munkák születnek. Ezáltal létre tud jönni az az alapvetésem, 

mely szerint párbeszéd hozzásegít a várt eredmény eléréséhez. Ezt azért fon-

tos hangsúlyozni, mert számtalan esetben a pályázatok amint lefutnak, úgy el 

is felejtődnek. Pedig a probléma nincs megoldva, az ötletek pedig egy „fiókba 

zárva” maradnak. Vagy a pénzhiány miatt, vagy azért mert a végerdményt 

rossz visszhang követ, és jobbnak látják nem továbbvinni a tervezést. Sokszor 

csak eredményhirdetés után szólhatnak hozzá az érintettek, ami nem feltétle-

nül egy pozitív értékeléssel párosul. Hiába a tervező legnagyobb hozzáértése 

és jószándéka, a helyzeten az sem javít. 

Véleményem szerint egy pályázatot a következők szerint kellene lebonyolí-

tani: A kiírás megfogalmazásánál már aktívan részt kell vennie a lakosságnak. 

A tényleges igényeiket, a szakmai megjegyzésekkel kiegészítve, együtt kell 

létrehozni. A kérdések-válaszok-ra, és a további folyamatokban szintén jelen 

kell lennie a lakosságnak, így létrehozva a párbeszédet. 

A következő lépés nem csupán az alkotás folyamatára korlátozódott, hanem 

egy konkrét igény alapján létrehozott kutatási projekt volt. Egy Pécs közeli 

település, Drávafok polgármestere keresett meg minket azzal a felkéréssel, 

hogy a faluban lévő hátrányos helyzetet a mi eszközeinkkel próbáljuk a 

pozitív irányba mozdítani. Erre egy workshop keretein belül három javaslat is 

született. A projektek megvalósulási fázisa még várat magára, de az alapvető 

cél egy építőtábor keretein belül kivitelezni a terveket. 

UTÓLAGOS MEGLÁTÁSAIM 

KÜLÖNBÖZŐ HELYZETEK VIZSGÁLATÁVAL

TERVEZÉS VÉGEREDMÉNY

PÁRBESZÉD VÉGEREDMÉNY

PÁRBESZÉD VÉGEREDMÉNY

TERVEZÉS

TERVEZÉS



29

Azt gondolom csak úgy lehet kivitelezni, és eredményt létrehozni ebben 

az esetben, ha a lakosság magáénak érzi a problémát, és akar cselekedni. 

A jelenlegi helyzetbe „belekényelmesedtek”, amin úgy lehet változtatni, ha  

rávilágítunk az újabb lehetőségekre. A laikus partner - aki ez esetben a polgár-

mester - szervezésében beszélgetések alakulhatnak ki az építész és a közös-

ség között. Ha szükséges, akkor több alkalommal. A cél az, hogy felkeltsük az 

érdeklődést, és közben kialakítsuk a bizalmat egymás iránt. A munka ezáltal 

könnyebbé válik, és eredményesebb is lesz.

A harmadik, és egyben legnagyobb része a mestermunkámnak a Sas utca 

15. szám alatt található épület 4. emeleti Co-working irodája és az 5. emelet 

teljes szintjét átfogó, a megrendelő saját használatára létrejövő belsőépíté-

szeti tér kialakítása. Demeter Nórától, egy inspiratív tervezőcsapat tagjaként 

kaptam lehetőséget ennek a munkának az elkészítésére. Ez az alkotási folya-

mat eltér a másik kettőtől, mert itt már nagy szerepet kapnak a külső ténye-

zők, lévén, hogy ez a munka eljutott a megvalósulás fázisáig. Az itt kialakult 

párbeszéd pozitív irányba mozdította a tevékenységünket, ami által létrejött 

egy egy nagyon magas színvonalú alkotás. A megrendelői kérések pedig 

megfelelően működtek együtt  a tervezői szándékkal. 

TERVEZÉS VÉGEREDMÉNY

PÁRBESZÉD VÉGEREDMÉNY

PÁRBESZÉD VÉGEREDMÉNY

TERVEZÉS

TERVEZÉS

TERVEZÉS VÉGEREDMÉNY

PÁRBESZÉD VÉGEREDMÉNY

PÁRBESZÉD VÉGEREDMÉNY

TERVEZÉS

TERVEZÉS

UTÓLAGOS MEGLÁTÁSAIM 

KÜLÖNBÖZŐ HELYZETEK VIZSGÁLATÁVAL
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A KÜLÖNBÖZŐ MUNKÁKBAN

04.02. Építész szerepek vizsgálata különböző munkákban való részvételem 

alapján 

Minden típusú építészeti munkánál megfogalmazódik az a szerepkör, ami a 

leginkább előreviszi a tervezést, majd hozzásegít a megfelelő végeredmény 

létrehozásában. Nem csak egy általános szerepről van szó, hanem a csapa-

ton belüli munkamegosztásról. Azon túl, hogy egy pályázatnál csapatként 

lehetőségek közvetítőjeként vagyunk jelen, a személyes szerepünk is meg-

határozó. Enyénre vetítve  - csak néhányat említve - van alkotó, szervező, 

segítő, átfogó, kivitelező és összekötő szerep. Mindenki a saját enyéniségé-

hez mérten, és kvatilátásnak megfelelően illeszkedik a csapatmunkába. Mivel 

minden csaptmunka más, így a különböző helyzetekben más-más szerepek-

ben találhatjuk magunkat. 

Mestermunkáim azért ennyire különbözőek, mert be szeretnék mutatni né-

hány olyan lehetőséget, amivel bizonyítani tudom állításaimat.

Budakeszi városközpont tervezésénél alkotó/elemző szerephez jutottam, 

amivel elősegítettem az általános koncepció megalkotását, valamint az 

építészeti rész továbbgondolásával kialakítottam az új művelődési házat, és a 

mellette elhelyezkedő lakóegységeket.

SZERVEZŐ

ÖSSZEKÖTŐKIVITELEZŐ

ALKOTÓ
ELEMZŐ

SEGÍTŐ

ÁTFOGÓ

Építész lehetséges szerepeinek 

ábrája

Saját szerepeim bemutatása
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A KÜLÖNBÖZŐ MUNKÁKBAN

Drávafokra egy workshopot és konferenciát szerveztünk, ami nélkül nem 

valósulhattak volna meg a gondolatok. Azért tartom ezt is építész-szerep-

körnek, mert ahhoz, hogy felismerjük az igényt, és komplexen átlássuk a 

problémát, egyfajta érzékenységre, és szakmai tudásra van szükség, amelyet 

a szakma magában hordoz. A szervező erő ebben az esetben kicsúcsosodik, 

így ennek további elemzését elengedhetetlennek tartom.

A Sas utca 15. szám alatt található épület 4. emeleti Co-working irodája és az 

5. emelet teljes szintjét átfogó, a megrendelő saját használatára létrejövő bel-

sőépítészeti tér kialakításánál egy összekötő szerepet töltöttem be a design 

és a műszaki tartalom között. A végeredmény egy hosszas csapat és meg-

rendelői gondolkodás következménye, ahol az én érzékenységem nagyban 

hozzásegített a sikerhez minket. 

Tézis 02

Az építész lehetőségeit a projekt típusa, volumene, társadalmi 

beágyazottsága, és a megrendelői kör határozza meg. Ennek 

függvényében három egymástól élesen nem elválasztható helyzetből tud 

elindulni a tervezés, ahol önmagunk szerepkörét meg kell határoznunk. 

Pályázatok elkészítésénél, mint lehetőségek közvetítője van jelen a 

tervező; közösségi munka létrehozásánál, mint kezdeményező, ötletadó 

erő; befektetői megkeresés esetén pedig, mint bizalmi partner. 
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TÍPUSAI

04.03. Megrendelői megkeresések típusai

Az említett munkák a megrendelői megkeresések függvényében tovább 

csoportosíthatóak. Egy jól menő iroda már egy Brandet képvisel, ami ön-

magában garancia a jó minőségre, így vonzó az ügyfelek számára. A másik 

lehetőség, ha bizonyítja a tervező a rátermettségét egy pályázaton, vagy 

egy meghökkentő ötleten keresztül, így elnyerve a megrendelő bizalmát, és 

elismerését. Ez alapján különböző utakat tudunk bejárni, ami hozzásegíthet 

minket az alkotáshoz/ a minőség teremtéséhez és a megrendelői elégedett-

séghez.

A mestermunkáim sokfélesége bizonyítja azt, hogy milyen komplex módon 

tudunk részt vállalni az alkotás folyamatában. Bemutatom, hogy tapasztala-

taim szerint - számomra - mit jelent az építész jelenlét. Valamint azt, hogy 

eddigi ismereteim alapján hogyan tudunk választ adni az inputok különbö-

ző módjaira. Ezt az is befolyásolja, hogy hiányzik-e valamelyik szereplő az 

építész – használó – befektető - társtervező négyeséből, illetve a szereplők 

megléte - a megvalósulási folyamat szempontjából - pozitív magatartással 

párosul-e. Különbséget azért érzek a befektető és használó között, mert bizo-

nyos esetekben – majd látható a Sas Ház projektnél – erőteljesen kettéválik, 

és érdekeik nem minden alkalommal egyeznek meg.

IRODA=BRAND ÖTLETESSÉG=PÁLYÁZATOK

MEGRENDELŐI
ELÉGEDETTSÉG
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05. MESTERMUNKA RÉSZEI

05.01. BUDAKESZI – ÚJ VÁROSKÖZPONT

Építész, mint a lehetőségek közvetítője

Egy ötletpályázat akkor jó, ha megfelelően elő van készítve, és a program jól, 

egyértelműen van megfogalmazva. Egy pályázat esetében a közösség, a pá-

lyázat kiírója a kezdeményező erő. Egy konkrét megrendeléssel ellentétben, 

itt kevésbé egyértelmű a projekt kimenetele. Mindennek ellenére próbálunk 

lehetőségeket, lehetséges válaszokat adni a meglévő probléma megoldására, 

de több kéz lenyomatán keresztül. A több kéz, számomra több csapatot jelöl, 

aki az adott problémára fókuszál. Nem garantált az eredmény. Mindig kérdés, 

hogy milyen választ adjunk a megfogalmazott kérdéskörre. Szakmai gyakor-

latunkból fakadóan olyan megoldásokat is bemutathatunk, melyekre nem tart 

igényt a kiíró, és építész mivoltunkból fakadóan a lehető legjobb megoldás 

szolgáltatására törekszünk. Ennek ellenére mégis születhetnek olyan eredmé-

nyek, melyek ragaszkodnak a kiírás pontjaihoz, és annak maximális betartásá-

hoz, nem adva meg az esélyt más lehetőségeknek.

Mestermunkám első részében egy építészeti-városépítészeti pályázatot 

mutatok be, melyet kutatómunka előzött meg, ami segített nekünk válaszo-

kat adni, de ahogyan azt lenni szokott, nem volt interakció – a pályázatokon 

szokásos „kérdések-válaszok-on” kívül - a megrendelő és építész között. 

Tehát a konzultáció nélkül született alkotás az első lehetőség, ahol az építész 

sajátos szerepköre mutatkozik meg. Ez esetben a kontaktus elmarad, és egy-

ből a következő lépcsőfokra lépünk, ami már a megrendelői gondolatok ér-

telmezésén alapszik. Az elkészült koncepció ilyenkor még egyirányú, lényegi

kommunikáció nélkül születik meg. Ha a megrendelő számára eredményes

Budakeszi új városközpont - 

Új Művelődési ház és lakóépületek 

látványterve 

készítette: Gál Bence
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mű jön létre, akkor ki tud alakulni egy kontaktus, amit egy jó viszonynak kell 

követnie, hogy közös elképzeléseink megvalósulást nyerjenek.

A pályázat

A pályázat 2015 decemberében került kiírásra, azzal a céllal, hogy Budakeszin 

egy új és modern városközpont kerüljön megtervezésre, megfelelően nagy 

zöldterülettel és parkolási lehetőségekkel. A tervezési feladat a Fő utca és 

Kossuth Lajos utca találkozásánál a meglévő Művelődési ház és közvetlen 

környezetének rendezése, új közösségi ház, egészségház, könyvtár, üzletek 

és lakások kialakításával.

MESTERMUNKA 01/03
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Az ötletpályázat további célja, hogy a döntéshozókat rávilágítsa a terület, te-

lepülés projekttel kapcsolatos rövid és hosszútávú megoldandó problémáira, 

a kiírás tartalmán túl is kérdéseket vessen fel, és azokra megoldást keressen. 

Továbbá a pályaműnek meg kellett határoznia a városképi fejlődés szempont-

jából kedvező karaktereket, az új művelődési ház által generált forgalmat, 

valamint megközelíthetőség szempontjából milyen funkciókat, és milyen 

mértékben bír el a telek.

A fentiek miatt kiemelt jelentőségű volt a környezet vizsgálata, illetve az, hogy 

milyen képet vizionál az épület a tágabb környezetében.

Fejlesztési koncepció

A tervezés fő célja egy olyan városi tér létrehozása volt, ahol szem előtt 

tartottuk Budakeszi kellemes hangulatának megtartását és erősítését, illetve a 

beavatkozás nem sértette a jelenlegi léptéket. 

Általános elvek

A településszerkezetileg védett fésűs/zártsorú telek-kialakítást hosszú távon 

megőrzésre javasoltuk Budakeszi belső területein. Azonban a Fő utca - Kos-

suth Lajos utca - Erdő utca - Erkel utcák által határolt tömb elhelyezkedésé-

ből fakadóan, városközponti kialakítás szempontjából a leginkább alkalmas 

terület, mely hosszabb távon nagy fejlesztési potenciállal bír. A tömb átala-

kításának első lépése a most tervezett kulturális-, szolgáltatói-, illetve lakó-

funkciókat adó ingatlanfejlesztés, azonban javaslatot tettünk a belső területek 

csak célforgalmi felnyitására, megközelítésére egy kiszolgáló úttal.

MESTERMUNKA 01/03
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Városi zöld sáv

A Fő utca mentén kialakított zöld sáv a város belterületének legkaraktere-

sebb „zöld eleme” és egyben nagy értéke, melyet védeni és fejleszteni kell. A 

meglévő zöld területet a Kossuth Lajos utca magasságáig javasoltuk parkként 

használni, a meglévő épületek nélkül.

A kiírásban jelölt fejlesztési területtel szemben egy Dísztér kialakítását ajánlot-

tuk, szökőkúttal és kisebb pavilonokkal. Ettől a területtől északabbra, a már 

most is jól működő parkot kiegészítettük kisebb sportolási, mozgásnak teret 

adó felületekkel. A Kossuth Lajos utcától délre a COOP épületének elbontá-

sára tettünk javaslatot, helyére egy süllyesztett (kihasználva a terep lejtését 

déli irányba) parkolót lenne érdemes kialakítani, a posta épületének széles-

ségében. A posta épülete és közfunkciója megőrizendő, tőle délre intenzív 

fásítást javasoltuk, mely kellemesebbé tenné a parkolók „látványát”.

Kossuth Lajos utca

A Kossuth Lajos utca a turistaútvonal befejező szakasza, viszont jelen 

használatában nem alkalmas a turisták kiszolgálására. Északi térfala értékes, 

őrizendő épületekből áll (arányok, osztások, ornamentikák, stb.) azonban déli 

oldala sajnos lehangoló látványt nyújt (például az önkormányzati tulajdonú 

Városüzemeltetési Kft. telke).

Koncepciónk szerint az északi oldal járdafelületét szükséges lenne kibővíteni, 

szélesíteni, illetve az utcaképet befolyásoló homlokzati anyaghasználatot, 

színhasználatot korlátozni, előírni.

A Városüzemeltetési Kft. telephelyét érdemes lenne átköltöztetni, helyette 

a kirándulók központi épületének kialakítása lehetne a cél (szolgáltatás + 

információ + vásárlás + kölcsönzés + szállás) kisebb parkoló felülettel, illetve 

a Kossuth Lajos utca irányában utcaszélesítéssel, teresedéssel.

MESTERMUNKA 01/03
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Forgalomtechnikai javaslatok

A Fő utca mentén javasoltuk az új városközpontban, a Kossuth Lajos utca 

és Fő utca csomópontjában egy körforgalom kialakítását. Az új csomópont 

egyrészt folyamatos forgalomelosztást biztosít, másrészt „lassítja” az áthaladók 

sebességét, mely az új városi tér és a Dísztér+park közötti állandó gyalogo-

sátkelések balesetmegelőzési eszköze lehet. Ezeken túl fontos városépítészeti 

elem a körforgalmi sziget attraktív kialakítása.

Parkolás

A belső területek parkolási hiánya nagy problémákat okoz a mai működésben 

is, amelyhez hozzáadva az új felületek parkolási igényét, a belváros megköze-

lítése ellehetetlenülne még egy jól működő gyalogos, biciklis hálózat kiépítése 

mellett is.

A parkolást az új belvárosban két nagyobb koncentrált helyen javasoltuk kiala-

kítani, mely a későbbi szolgáltatások alapja lehet; az egyik a tervezési területre 

javasolt mélygarázs, a másik pedig a mostani COOP telkén építendő, 2 szintes 

zölddel bevont, félig süllyesztett „parkolóház”, mely leginkább a városközpont 

szolgáltatásait igénybe vevők, illetve a városba érkező turistákat szolgálja ki.

Ütemezés

A projekt léptékének megfelelően fontos szempont volt az ütemezhetőség. 

A szolgáltató és kereskedelmi egységek előzetes bérbeadásából bevétel 

származhat, megalapozva a fejlesztéseket. Továbbá a lakások eladásával, 

bérbeadásával az önkormányzat további anyagi forrásokhoz juthat, így nem 

egyszerre kell nagyobb pénzösszeget előteremteni.

Első ütemben szükségszerű a kultúrház és az egészségház megvalósítása. 

Ezekre igen nagy szüksége van a városnak, ugyanis nem található megfelelő
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méretű nagyterem a különböző kulturális eseményekhez, valamint a meg-

lévő orvosi rendelők nem megfelelőek és a település szélén helyezkednek 

el. Vizsgálataink azt mutatták, hogy gazdasági okokból lakó- és kereskedelmi 

funkciók kialakítására is szükség lehet. Ez utóbbi értékesítésével, vagy bérbe 

adásával a program első üteme közel nullszaldós tud lenni.

A további ütemekben bővítés és a jelenlegi tervezési terület kiterjesztésével 

egyéb fejlesztések is megvalósíthatóvá válnak, mint egy új rendezvénytér, 

vagy az Erdő utca - Kossuth Lajos utca sarkán található önkormányzati telek 

hasznosítása.
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Telepítés

A telepítés során elsődleges szempont volt a Fő utcával párhuzamosan egy 

aktív városi felület létrehozása, amit három irányból újonnan épített térfal 

határol.

Az új beépítésből a legfontosabb közfunkciókat (művelődési ház - könyv-

tár - egészségház) egy csoportba telepítve a tömbtelek Kossuth Lajos utca 

menti sávjában helyeztük el, mely az új városi térfal déli határa, aktív földszinti 

kialakítással.

A kultúrház, mely a program szerint a művelődési házat és a városi könyvtár 

funkciókat foglalja magában, valamint az egészégház tömegét ketté osztot-

tuk, kialakítva közöttük egy süllyesztett térszintet, mely kültéri kulturális 

rendezvények helyszíneként működhet. A kulturális-egészségház épületcso-

portjától északra, több egységre szétbontva, a megőrizendő fésűs telepítés-

hez illeszkedve, helyeztük el a földszinten a kereskedelmi egységeket, majd 

e felett két szinten a lakó funkciókat a Fő utcára merőleges, a tömbtelek 

belsejében pedig párhuzamos gerinckialakítással.

Tömegalakítás

Az új épületek közül a kulturális-egészségház épületkettős karakteres „szik-

lára” emlékeztető tömeget kapott, egy markáns felnyitással - süllyesztett 

térszinttel. A kőburkolatú épülettömeg kis hajlású tetőfelülete szabálytalanná 

teszi az épületegyüttest, ezáltal egy természet által kreált formára emlékez-

tet, mely a város és a természet közötti kapocs jelképe. Ezzel szemben az új 

lakóházak magastetős, látszótégla, kerámia cserépfedéssel a kisvárosias miliő 

hangulatát adják, az alattuk elhelyezkedő transzparens „dobozokkal” melyek a 

kereskedelmi funkciók felületei.

MESTERMUNKA 01/03

BUDAKESZI - ÚJ VÁROSKÖZPONT

Budakeszi új városközpont - 

Tömegalakítás



GSPublisherVersion 0.0.100.100

Fő tér

Fő
 u
tc
a

Fő
 u
tc
a

Kossuth Lajos utca

ÚJ VÁROSI FŐTÉR

630 m2

ÚJ SÉTÁNY

685 m2

ÚJ BURKOLT
FELÜLET

AZ ÜZLETEK
KÖZÖTT

1878 m2

E

K

L-A

L-B

L-C

L-D

KSZ

I

csak célforgalom

+10,30

+10,60

+12,00

+12,00

+12,00

+12,00

+10,00

+12,00

+12,00

+12,00

±0,00

-0,05

+7,00

+4,00

+0,50

+0,25

-3,90

HELYSZÍNRAJZ M1:500



45

Javasolt anyagok, szerkezetek

A kulturális-egészségügyi épületekre természetes kőburkolatot javasoltunk, 

míg a lakóházakra bontott téglaburkolatot vörösesbarnás kerámia cserépfe-

déssel.

Fenntarthatóság

A kulturális-egészségház épületkettős tetőfelületére javasoljuk napelemek 

rejtett használatát, a tetőfelület belső zónájában kialakítva. A kulturális-egész-

ségház, illetve a lakóépületek fűtéséhez célszerű talajszondák használata. 

Továbbá a teljes területen a csapadékvízgyűjtés fontosságát hangsúlyoztuk, 

mellyel a szomszédos park, illetve helyben lévő zöldfelületek locsolása meg-

oldottá válna.

Akadálymentesség

A tervezés fontos szempontja volt az összes (négy) szint akadálymentes 

használata a parkolóháztól egészen a legfelső lakószintig, a süllyesztett 

térszinttől egészen a felszíni akadálymentes parkolásig. Ezt figyelembe véve 

lifteket, és rámpákat alakítottunk ki.

Gazdaságosság

Magántőke bevonásával a létrejövő környezeti megújulás kisebb anyagi ráfor-

dítás mellett megoldható. A tervezett kereskedelmi- és lakófunkciók eladása, 

vagy bérbeadása esetén a kulturális és egészségügyi funkciókat az önkor-

mányzat kisebb ráfordítás mellett is meg tudja valósítani, így egy nagyon 

értékes új környezeti fejlesztés jöhet létre a település központjában.

Nagyobb arányú kereskedelmi és lakófunkciót azonban nem javasoltunk 

kialakítani, mert az a terület használatát veszélyeztetheti.
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Terepszint feletti emeletek kialakítása

Új városi főtér síkjából a csendesebb, zártabb funkciók kiemelése: kultúrház 

privát terei (szakköri helyiségek, irodák, kis rendezvényterem) az egészségház 

rendelői, illetve az északi és keleti térfal lakásai.

Terepszint kialakítása

Új városi főtér kialakítása aktív térfallal, városi szolgáltatásokkal. A városi 

főtértől  délre a kulturális ház főbejárati tömegének elhelyezése, illetve ettől 

keletre, a süllyesztett térnyúlvány másik oldalán, az egészségház bejárati 

egységének, illetve az infopontnak az elhelyezése.

A tér keleti és északi térfala kisebb kereskedelmi-szolgáltatói egységekkel 

történő részleges lezárása (kisebb közökkel felnyitva), illetve egy nagyobb 

kereskedelmi egység kialakítása a tömbtelek hátsó sarkában.

Terepszint alatti felületek kialakítása

A terepszint alatt elhelyezett nagyterem és az új  városi tér nyúlványaként egy 

süllyesztett külső tér kialakítása a nagyteremmel összekapcsolva.

A tervezendő kereskedelmi-szolgáltatói terület, illetve lakóépület alatt 

mélygarázs kialakítása, valamint a két tér összekapcsolása.

Telepítési koncepció - terület előkészítése

A terepszint alatti felületek kialakítása nagyobb rendezvényekhez (elszeparált-

ság), illetve parkoláshoz.
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Funkcionális leírás

A terepszint alatt elhelyezett nagyterem a Kultúrház (művelődési ház és 

könyvtár) nagy rendezvényeinek a helyszíne, mely 1 vagy 2 térre szeparálha-

tó, illetve  igény esetén a kültér irányában bővíthető.

A süllyesztett külső tér önálló rendezvények helyszíne, vagy az említett belső 

nagy rendezvényterem kültéri bővítménye.

A belső, illetve külső rendezvénytér az épületen belülről, a főtérről, illetve a 

mélygarázs irányából is megközelíthető, első és utolsó akadálymentes kap-

csolatot biztosít.

A rendezvénytér a földbe süllyesztett kialakítása miatt a közeli lakófunkciót 

kevésbé zavarja hanghatásaival. A belső terek természetes megvilágítása 

felülvilágítón, illetve a süllyesztett külső tér irányából történik.
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Új városi főtér kialakítása aktív térfallal, városi szolgáltatásokkal jött létre. A vá-

rosi főtértől délre, a kulturális ház főbejárata és előcsarnoka a térrel közvetlen 

kapcsolatban került kialakításra. Az előcsarnok közvetlen kapcsolatot bíztosít 

a nagy rendezvényterem, a könyvtár, az emeleti szakkköri helyiségek és a 

kávézó között.

A városi főtér süllyesztett térnyúlványának másik oldalán, az egészségház 

bejáratát, várótermet és két rendelőt alakítottunk ki a terepszinten. Emellett a 

városi főtér és a rendelő között egy önállóan működő, turistákat segítő info-

pontot telepítettünk, mely minden irányból jól látható, és könnyen megköze-

líthető. A kultúrház és egészségház egységes tömeget képez.

A tér keleti és északi térfalát kisebb kereskedelmi-szolgáltatói egységekkel 

részlegesen zártuk le, több helyen kisebb közökkel felnyitva. A tervezési 

kiírásban kért nagyobb kereskedelmi egységet a tömbtelek hátsó sarkában 

alakítottuk ki. Az üzletek feltöltése a mélygarázsból, illetve egy új szervízúton/

tömbfeltáró úton keresztül oldható meg.

Új városi főtér „síkjából” kiemelve helyeztük el a csendesebb, zártabb funk-

ciókat; mint a kultúrház „csendesebb” tereit (szakköri helyiségek, irodák, kis 

rendezvényterem) az egészségház rendelői és vizsgálói, illetve az új városi 

főtér északi és keleti térfalait alkotó lakásokat.

A kultúrház felső tereinek érdekessége, hogy csak az irodák (a süllyesztett 

térfelé), illetve a kisterem (az új városi főtér felé) van közvetlenül oldalirány-

ban, kifelé megnyitva, a többi, természetes fényt igénylő helyiség két belső, 

felülnyitott teraszon keresztül kap közvetlen megvilágítást és szellőzést. A 

belső teraszok önálló rendezvények, foglalkozások helyszíneként is tudnak 

működni. A lakások megközelítésére egy „megemelt” teret hoztunk létre, 

mely a városi főtérről könnyen megközelíthető, azonban ez csak a lakókö-

zösség privát tereként szolgál. 
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TABLÓ 08 _ ÖTLETPÁLYÁZAT - BUDAKESZI VÁROSKÖZPONT

B-B METSZET M1:500

C-C METSZET M1:500

FELÜLNÉZETI SEMATIKUS LÁTVÁNYTERV

TELEPÍTÉS
A telepítés során elsődleges szempontunk volt
a Fő utcával párhuzamosan egy aktív városi
felület létrehozása, amit három irányból újonnan
épített térfallal határolunk.
Az új beépítésből a legfontosabb közfunkciókat
(művelődési ház - könyvtár - egészségház) egy
csoportba telepítve a tömbtelek Kossuth Lajos
utca menti sávba helyzetük el - központi
megjelenés - mely az új városi térfal déli
határa, aktív földszinti kialakítással.

HANGULATKÉPEK

A kultúrház legfelső szintjére egy kilátót terveztünk, mely egyrészt a városi 

főtérre, másrészt a Jánoshegyi kilátóra nyújt remek látványt. Továbbá a tető-

felületen az emeleti szint felülről nyitott „udvarai” jelennek meg.

A pályázat összegzése

A telepítés során elsődleges szempontunk volt a Fő utcával párhuzamosan 

egy aktív városi felület létrehozása, amit három irányból újonnan épített 

térfallal határolunk.

Az új beépítésből a legfontosabb közfunkciókat (művelődési ház - könyv-

tár - egészségház) egy csoportba telepítve, a tömbtelek Kossuth Lajos utca 

menti részén helyzetük el, mely az új városi térfal déli határa, aktív földszinti 

kialakítással.

A megrendelővel ez esetben nem tudott kialakulni a kontaktus, mivel nem 

részesült díjazásban a pályamű. Az információcsere a pályázati kommuniká-

cióra korlátozódott, bizalomról ez esetben nem beszélhetünk. Egy csapat-

munkában a fő feladat, hogy a bejövő adatokat összefoglalja és rendszerez-

ze, majd a lehető legjobb megoldásra törekedjen. Az egyetemi évek alatt, a 

tervezésfeladatok jellemzően ezt a típusú alkotófolyamatot mutatják be, és 

nem terjednek ki a megrendelővel való kommunikáció elsajátítására.

Budakeszi új városközpont - 

Metszet, az új épületek 

kapcsolatának bemutatása
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05.02. DRÁVAFOKI TÖRTÉNETEK

Társadalmi felelősségvállalás

A kapcsolatkeresés, és a szakma jelenlétének felelőssége ezen a munkán 

keresztül a legunikálisabb. Ebben a projektben a döntéshozó (a megbízó) 

szerepe nincs a megszokott értelemben definiálva. A munka indikátora 

alapvetően a polgármester, Pálfy Tibor volt. Tettvágyat éreztünk benne, és 

örömmel fogadta a pécsi építészhallgatók segítségét. 

Az építész jelenlét egyik sajátos megnyilvánulási formája, a társadalmi felelős-

ségvállalás jegyében kidolgozott terv, és annak megvalósulásában való rész-

vétel. Ezt szerettük volna ennél a feladatnál is alkalmazni, és megválaszolni a 

nehézségek generálta kérdéseket. Ezért szerveztünk Zilahi Péterrel egy work-

shopot, mely választ remélt a faluban lévő gondokra. 

Értekezésem e fejezete mutatja be az építésznek azt a szerepvállalását, jelen-

létét, amit a legkevésbé gyakorlunk. A jelenlét megfogalmazás egy melléren-

delt viszonyt sejtet, ahol leginkább segítségként, támaszként vagyunk jelen. 

Mikor társadalmi felelősségvállalásról beszélünk, számos esetben kérdések 

vetődnek fel a fogalommal kapcsolatban. Például, hogy hol érhetők tetten az 

építészeti tervezés közösségi vetületei? Milyen módszereket, építészeti straté-

giákat eredményezhet mindez az elméletben és a gyakorlatban? Mennyiben 

lehet katalizátora bármiféle közösség az építészeti gondolkodásnak – és 

fordítva?

Ezekre a kérdésekre szerettünk volna reagálni, mikor a workshop meghirde-

tésre került. Hiszen egy konkrét példa alapján talán érthetőbben, és hiteleseb-

ben lehet válaszokat adni.

Drávafok - tervezési helyszín

Kultúrház területének részlete

készítette: Gál-Mózes Anett
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A település helyzetábrázolása

A településre érkezésünk első pillanatában már érzékelhető az Ormánság 

drámai helyzete. Pálfy Tibor polgármester úrral folytatott beszélgetés az 

első benyomást igazolta, megosztotta velünk a község problémáit. Drávafok 

egy kis lélekszámú, kiterjedését tekintve, hogy egy sétával bejárható méretű 

település. 

A falu Baranya megye délnyugati részén helyezkedik el. Közel fekszik a ma-

gyar-horvát államhatárhoz, a Dráva folyóhoz. A somogyi megyehatártól 3km-

re, Pécstől 60km-re, a legközelebbi városhoz, Szigetvárhoz 22km-re terül el. 

Drávafok népessége az 1980-as évek közepéig folyamatosan csökkent, első-

sorban a fiatalabb korosztály vándorolt el. Ez a tendencia az 1990-es évek-

ben megállt, majd megfordult, és a beköltözések folyamata erősödött fel. 

1995-ben a nyugdíjasok aránya 20%, a 18 év alatti korosztályé 27%, összesen 

163 fő. Az inaktívak aránya viszont magas, 47%. A munkanélküliek aránya az 

országos átlag felett van.

Jelentős épülete a Fodor-kúria, ami a település határában helyezkedik el.  

Épülete és a körülötte elterülő hajdani birtok eredetileg a Fodor családé volt, 

amely több generáción keresztül kiváló gazdálkodást folytatott. A kúriát orga-

nikus művelésű kert, parkkal, botanikus kerttel, gyümölcsössel, zöldségessel 

veszi körül.

A település igyekszik hagyományait ápolni és e célra áldoz is. Így készült el a 

közelmúltban a községet, nevezetességeit ábrázoló képeslap, amely Lantos 

Miklós fotóművész munkáját dicséri. A község kastélya 1896-ban Ybl Miklós 

terveinek felhasználásával épült, emeletes és klasszicizáló földesúri lak, amit a 

Bittó család készíttetett. 
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Ebben a szép milliőben mégis számos probléma mutatkozik meg. Az első, 

ami számunkra azonnal szembetűnt, hogy kevés embert látni az utcákon. 

Tibor szavai magyarázatot adtak minderre: minden bolt „mozgóbolt”, még a 

posta is „mozog”. Naponta bizonyos időszakokban megjelennek. A falube-

lieknek kényelmes, hiszen házhoz jön az áru. A közösség viszont nehezen 

formálódik. Ez problémát jelent. Bár a különböző rendezvényeken összegyűl-

nek, de ez igen ritkán van, ami nem elegendő a megfelelő szociális élethez. A 

másik problémát pedig a munkanélküliség jelenti. A 600 fős település 120 fő 

munkanélkülit tart el. Sajnos mindössze egy vállalkozás működik Drávafokon: 

egy méhészet. De ez nem nyújt elegendő munkát, és nem tud foglalkoztatni 

minden helybelit. Ezen túl jelen van még több, kisebb-nagyobb probléma 

is, de talán, ha elkezdődne egyfajta ipari, gazdasági és pénzügyi fellendülés, 

akkor tovább tudna lépni a község/közösség.
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Reakció: Konferencia és workshop

A társadalmi felelősségvállalás jegyében szerveztük meg Drávafoki történe-

tek címmel a konferenciát és a workshopot. Zilahi Péter szervezőtársam egy 

korábbi munkából adódóan jól ismerte Pálfy Tibort. Így tudtuk azt is, hogy 

Tibor szeretne fejlesztéseket, korszerűsítést eszközölni a településen belül, de 

sajnos a pénzhiány negatív tényezőként volt jelen. Az együttműködés ered-

ményeképpen létrejött egy konferenciával egybekötött workshop is. A Pécsi 

Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karának építész hallgatói a falu-

ban fellelhető pozitív lehetőségeket alapul véve terveket dolgoztak ki, melyek 

fejlesztési iránymutatást adtak a településnek. A jövőben remélhető, hogy 

egy átgondolt koncepció mentén valósulhatnak meg a kigondolt projektek. 

A művek egyik célkitűzése volt, hogy a létrehozott alkotások hozzájáruljanak 

Drávafok kulturális és közösségi életéhez. 

A teljes falu működésének átgondolása mellett, Pálfy Tibornak voltak konkrét 

opciói a fejlesztendő területekre. A művelődési házat és közvetlen környe-

zetét javasolta tervezési helyszínnek, mivel az említett zóna önkormányzati 

tulajdonban van, így a megvalósításra ott van a legnagyobb esély.

Az ötnapos rendezvény első napján konferencia keretében meghívott, szak-

mailag elismert előadókkal definiáltuk a tervezendő épület üzenetét, vala-

mint a tervezői habitust. Ezt követően a résztvevő hallgatók csoportmunka 

keretében végezték el a tervezési munkát. Minden nap konzultációkkal zárult. 

A workshop befejezéseként minden csoport prezentálta a hét során elért 

eredményeit, és azt a zsűri kiértékelte, majd díjazta. A workshop munkáiból 

készült egy kiadvány, amely tartalmazza a konferencia egyes előadásainak 

absztraktjait és az elkészült munkákat dokumentálja.

MESTERMUNKA 02/03

DRÁVAFOKI TÖRTÉNETEK



59MESTERMUNKA 02/03

DRÁVAFOKI TÖRTÉNETEK

Konferencia

készítette: Gál-Mózes Anett

Workshop

készítette: Gál-Mózes Anett

Bejárás Drávafokon

készítette: Gál-Mózes Anett
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A munkákat nem csak a zsűri, hanem Drávafok lakói is értékelték, hiszen 

nem csupán beavatkozást terveztünk, hanem sokkal inkább részvételi építést, 

amely - meglátásaink szerint - a leghatékonyabban tud a közösség hasznára 

lenni. 

A workshop távlati célja továbbá, hogy a tapasztalatokat felhasználva segít-

sen a doktori kutatásokban és hasonló közösségi tevékenységre sarkallja 

az építésztársadalmat. Hiszen egy közösség problémáinak feltárását, majd 

a megoldások keresését és végrehajtását, nagyban elősegíti, ha az oktatási 

intézmények részt vesznek a munkában. Nemcsak az eredmények publiká-

lása és a képzésbe való gyors visszacsatolása jelent jó lehetőséget, hanem a 

hallgatók újszerű gondolkodásmódja és meglátásai megújuló energiát bizto-

síthatnak a projektek során. Ezt felismerve alakult ki a workshop gondolata, 

majd végrehajtása. Egyre nyilvánvalóbb, hogy új eszközökre és módszerekre 

van szükség ahhoz, hogy a hasonló problémákat kezelni tudjuk.

A következőkben a workshop alatt készült koncepciókat szeretném röviden 

összefoglalni, ezzel mutatva be, hogy építészként milyen módon próbáltunk 

segíteni a hátrányos helyzetben lévő falunak – közösségnek. 
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Drávafok (részlet)

Tervezési terület

Az elkészült munkák közösségi 

bemutatása
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Az önkormányzatnak a Művelődési Ház, és annak közvetlen szomszédsá-

gában lévő területek vannak a tulajdonában. Ezek a község központi részén 

helyezkednek el, így ideális tervezési területnek minősültek. A hallgatóknak 

ehhez igazodva, esetleg ezt bővítve kellett megoldásokat javasolni a község 

problémáira.

01. Gyógynövény szárító és közösségi épület 

(Nagy Sándor, Sághegyi Adél Laura, Ritter Zsanett)

A hallgatók több aspektusból megvizsgálták a település előnyeit, hátrányait, 

és lehetőségeit, majd azokat összevetve próbáltak kialakítani egy megfele-

lő koncepciót, ami segít a településnek a fellendülésben, és a hosszú távú 

tervekben. Az előnyök kihasználása alapján jutottak arra a gondolatra, hogy 

a legmegfelelőbb egy gyógynövényszárító lenne, ahol főként levendulater-

mesztés folyna. Pozitívuma, hogy gondozása, feldolgozása nem igényel sok 

szakértelmet, viszont felhasználása igen sokrétű. A jövőben nagy bevételi 

forrást jelentene Drávafok életében. 

A tervezett szárító épület a Művelődési Ház telkének déli végében kapott 

helyet. Az épület délkeleti sarkában lett kialakítva egy zárható eszköztározó, 

melyben a mindennapi munkához kapcsolódó szerszámok tárolása lehet-

séges. Az épület másik felében a többfunkciós helyiség található. Az egyik 

funkció a szárító helyiség, a másik pedig a fedett nézőtér. Ezt a két funkciót 

párhuzamosan is el tudja látni az épület, mert a szárítás elsősorban a fedél-

székbe lógatva történik. A csapat kétféle gyógynövényt javasolt. A levendulát, 

melyet árnyékos helyen kell szárítani, valamint a kamillát, amit napos helyen 

ajánlott tárolni.



63MESTERMUNKA 02/03

DRÁVAFOKI TÖRTÉNETEK

Gyógynövény száító és 

közösségi épület, tervezők: 

Nagy Sándor

Sághegyi Adél

Ritter Zsanett
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02. Gyakorló konyha-kert 

(Fábos Attila, Keresztes Nóra, Szintén Bianka)

A csapat hosszú távú koncepcióban gondolkodott, mely több ütemből 

tevődik össze. Programjuk elsősorban a gyerekekre összpontosul, fontosnak 

tartják a gyerekek munkára való nevelését. Alapkoncepciójuk, hogy a helyi is-

kolákban, óvodákban, a hátrányos helyzetű fiataloknak a kötelező tantárgyak 

mellett fontos lenne megtanulniuk, hogyan gazdálkodjanak, hogyan tudják 

megtermelni a számukra szükséges élelmiszert. Ezek alapján fő céljuk egy 

gyümölcsös és tankert kialakítása, mely a helyi óvoda és iskola bevonásával 

lenne működtetve. Ez lehetőséget teremtene, hogy a gyümölcstermesztés 

és az önellátás évszázados hagyománya újra elterjedjen ebben a kis közös-

ségben. 

A hallgatók nem alaptalanul gondoltak erre a lehetőségre. Kutatásuk során 

egy valós, hasonló jellegű projektre akadtak, mely évek óta működőképes. 

A Miskolc közeli Onga városában is kialakítottak egy közösségi tankertet és 

gyümölcsbankot, amely segít kiegészíteni a település bevételeit.

Ütemezésük első lépéseként gyümölcsfákat telepítenének, illetve zöldsé-

geket termesztetnének. Ezekhez kiszolgáló épületre van szükség, melyet a 

Művelődési ház kertjében képzelt el a csapat. 

A művelődési ház nagyterme nyílászáróival a belső udvar felé nyit. Ezt a 

lehetőséget kihasználva az épülethez kapcsolódva egy pergolát helyeztek el, 

mely déli irányba szélesedve egy kontyolt tetővel fedett, kettő oldalról védett 

térben teljesedik ki. A szerkezet a fő épülettömbhöz csatlakozó tégla archi-

tektúrájú melléképületet nem érinti, egy áttöréssel körülhatárolja azt, lehető-

séget biztosítva a nyári konyha tűzrakó helyének füstelvezetésére.
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Gyakorló konyha-kert 

tervezők: 

Fábos Attila

Keresztes Nóra

Szintén Bianka
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03. Közösségépítő formák 

(Jaczó Anna, Rév Bence, Simon Angéla)

A harmadik csapat a falu közösségének összetartását erősítené. Szerintük a 

legfőbb motiváló erő a közösségben rejlik, a megfelelő összefogás kialakítá-

sával, a folyamatban lévő településfejlesztési projektek is eredményesebbé, 

népszerűbbé válhatnak. Nem szerettek volna belefolyni komolyabb gazdasá-

gi/politikai kérdésekbe, hanem olyan megoldást kerestek, ami kis beavatko-

zással hozhatna változást a faluban.

Ezért szabadtéri pavilonok és bútorok tervezésére helyezték a hangsúlyt. 

Három fő pavilont képzeltek el, egy Kapuzatot, egy Bringa Pontot, és egy 

Esőházat. Elsősorban a helyiek számára terveztek (Kapuzat, Esőház) de a 

megpihenő utazókra, turistákra is gondoltak (Bringa Pont). Úgy vélték, hogy 

a tárolóra és kapuzatra szükség van, mert hiányát észlelték a környéken. Ez 

az építmény tájékoztató funkcióra is alkalmas, mely informálja a turistákat a 

helyi nevezetességekről. A kapuzat egy találkozóhely lenne, mely összehozná 

a helyieket. A harmadik pavilon, az Esőház, amit a Művelődési ház udvarán 

helyeztek el. Célja, hogy a rendezvényeknek, falunapoknak biztosítson meg-

felelő helyet.

Mindezek mellett szabadtéri bútorok elhelyezésére is gondoltak. A koncepció 

a mobilitás volt, hogy a lakosok úgy alakíthassák közösségi tereiket, ahogy az 

nekik a legtesthezállóbb. A mobíliák szerkezete egyszerű, praktikus, és több 

funkcióval is bír. Amennyiben a helyiek megkedvelik ezen bútorokat, akkor 

lehetőség lenne további tárgyak gyártására is. Így akár egy helyi egyedi neve-

zetességé is válhat, melyet a környező falvak is megvásárolhatnak, hasonló 

közösségi terek berendezéséhez.
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Közösségépítő formák

tervezők: 

Jaczó Anna

Rév Bence

Simon Angéla
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A tervek bemutatása első körben szakmai zsűri előtt történt, akik elismeréssel 

fogadták mindhárom csapat gondolatait. Következő lépésben a terveket kiállí-

tottuk Drávafokon, hogy a közösség lakói is véleményezni tudják az elképze-

léseket. A további gondolatunk az volt, hogy az általuk gondolt legjobb ötlet 

megvalósuljon, egy nyári tábor keretein belül. A település lakossága sajná-

latos módon érdektelenséget mutatott a hallgatók által véghezvitt munkák 

kapcsán. Pálfy Tibor elhivatottsága továbbra is nagyon erős, és nem zárkózik 

el a lehetőségektől, melyekkel fejleszteni tudnánk a falut. Így egy nyári tábor 

létrejötte után biztosabb sikerekre számíthatunk a lakosság irányából, talán 

még egy közös építés is megvalósulhat. Zilahi Péterrel ez volt a fő célunk, 

mikor belefogtunk a workshop megszervezésébe.
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Építész, mint kezdeményező erő

Jelen példa is mutatja, hogy az építész tettvágya nem elegendő egy projekt 

megvalósulásához. A közösség akarata legalább akkora erő, egy ilyen munka 

eredményes létrejöttéhez, mint az építész jelenléte. Ennél a munkánál a 

hallgatók szerephez juttatása is fontos szempont volt. Olyan valós tervezési 

és építési feladatot találtunk nekik, mely léptékében, funkciójában megfelelő 

arra, hogy megtervezzék és megvalósítsák a mi segítségünkkel. Álláspontom 

szerint óriási motivációt jelenthet egy építészhallgatónak, ha nem csak a 

papírra tervezhet. Sajnos a terveket nem tudtuk a megvalósulás fázisáig eljut-

tatni, de a jövőben arra törekszünk, hogy ez megtörténjen.

Láthatjuk, hogy bár más volt a feladat indikátora, mint egy pályázat esetében, 

de még ez esetben sem alakult ki a feltétlen bizalom a két partner között. 

Lényeges, hogy nem az építésznek kell erőltetnie a végeredményt, neki a 

támogató és szakmai szerep jut.

Workshop résztvevői

(balról jobbra)

Mózes Anett

Simon Angéla

Jaczó Anna

Sághegyi Adél Laura

Nagy Sándor

Rév Bence

Keresztes Nóra

Fábos Attila

Ritter Zsanett

Szintén Bianka

Zilahi Péter

Tézis 03

Az építész társadalomnak reagálnia kell a változó világra, ebből 

következően a ma tapasztalható társadalmi és gazdasági problémákra is. 

A közösségi szemléletű beavatkozások, a kis közösségek igényeire való 

reakció elengedhetetlen, amelyből fakadóan az építészet folyamatos 

változásnak van kitéve. Az építészeknek meghatározó szerepet kell 

vállalnia ezekben a folyamatokban, összefogásra kell sarkallnia a 

közösséget. Csapatmunkával meghatározó és maradandó eredmény 

érhető el.
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05.03. SAS UTCA 15. - IV.-V. EMELET 

Kontaktus létrejötte

2017 tavaszán a Demeter Design Stúdió megbízást kapott a Budapest, Sas 

utca 15. szám alatt álló épület két szintjének belsőépítészeti kialakítására. Fel-

adatunk volt egy co-working iroda és a Central Mediacsoport saját irodájának 

belsőépítészeti megfogalmazása. 

A helyszín, az épület állapota

A tervezéssel érintett épület Budapest belvárosában, a Sas utcában található, 

az UNESCO Világ-örökség kulturális javainak jegyzékébe felvett területen, 

közel a Szent István Bazilikához.

Az 1861-65 között épült épületet Gerster Károly tervezte, majd az elmúlt 150 

évben többször felújították, átalakították.

A legutolsó, teljeskörű felújítás 1992-ben zajlott, Töreky Dezső tervei alapján. 

Ekkor létesültek a liftek, épült a IV. emelet.

Az épület jelenleg használaton kívül áll. A felelős építész tervező - Kiss Péter, 

PLANT - egy vegyes funkciócsoport kialakítására kapott megbízást, melyet a 

műemléki védettségű épülethez méltó építészeti beavatkozásokkal oldottak 

meg. A földszinten és az I. emeleten vendéglátó funkciók és rendezvényte-

rem kerül kialakításra - belsőépítész 81font - a II. és III. emeleten bérelhető 

irodák kapnak helyet.

V. emelet teakonyha és a tetőteraszra 

vezető lépcső részlete

készítette: Lukács Zsombor
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Építészeti hatások

Demeter Nóra irodájában, egy kis tervezőcsapat részeként kaptam a felada-

tot, hogy a IV. emeleti co-working irodát és az V. emeleti teljes szintet elfog-

laló irodát - a beruházó saját használatára – igényesen alakítsam ki.

IV. emelet - Coworking Iroda

A IV. emeleten a Coworking irodaterület egy nagy üvegtető alatt helyezkedik 

el, a Sas utcai front mentén. A terület bérlője, egyben üzemeltetője a Kaptár 

lesz - a terv már egy előzetes egyeztetésnek az igényeit is figyelembe vette. 

A tér alapvetően nagy nyitott „loft” tér, amelyben többfajta munkakörnyezetet 

kell kialakítani. A program alapján jelenleg kb. 50 fő fogadására lesz alkalmas, 

kiegészítve a teakonyha, valamint a tárgyalók befogadó képességével.

A tér előnye, nevezetesen a nagy üvegtető, egyben a hátránya is.

Ennek a klimatikus kezelése, főképpen egy jelentős létszám terhelés mellett, 

az egyik fő kihívása ennek a területnek.

A globális tér igényes, de oldott; az anyaghasználat tekintetében a természe-

tes anyagokon gondolkodtunk. A nagy felülvilágító lehetővé teszi sok növény 

elhelyezését, ami erősíti a térélményt. Mivel a célközönség alapvetően egy 

fiatalos és változó összetételű csoport, célunk az volt, hogy dinamikus, egy-

ben letisztult teret alkossunk. Ugyanakkor fontos, hogy tekintettel az igénybe-

vételre, a burkolatok időtállóak legyenek.

V. emelet - Société Iroda

A felső szint, az ötödik emelet a Société saját iroda területe. Az átrium körüli 

térrendezés egy kötött elrendezés. Ez a térszervezés a PLANT terveiben sze-

repelt, de fontosnak tartottuk újra átvizsgálni azt. Számunkra a megrendelő
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IV. emelet látványterve 

a galériáról nézve 

készítette: Lukács Zsombor
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érdeke volt fontos, ezért újragondoltuk a már kialakult alaprajzot. Egy kifi-

nomult, boutique-iroda területet terveztünk, letisztult anyaghasználattal. A 

területnek a fő közlekedési struktúráját megváltoztattuk, és átraktuk az átrium 

mellé - beengedve a természetes fényt az adott területekre. Az irodaterek el-

helyezését pedig a hátsó falak mellett képzeltük el, így az adott iroda hátfalát 

egy beépített bútor képezi. Ennek köszönhetően a közlekedő és közösségi 

területek a fényt beeresztő felületek mellett vannak. A boardroom, valamint 

a vezetői iroda a coworking-szintet elhatároló üvegfal mentén található. Így - 

tolófalakkal elválasztva - mindkét területről kilátás nyílik a Sas utca felé.

Javaslatunkban a kisebb irodák az üveg átrium tér felé nyílnak, maximalizálva 

a beeső fényt. A túlsó oldalra teakonyhát javasoltunk, aminek két funkciója 

van: egyfajta work-caféként működhet a mindennapokban, valamint egy 

tetőteraszon tartott rendezvény esetén annak előtereként.

A területet igényes, világos, egyedi faburkolatokkal képzeltük el, így teremt-

ve meg egy finom, különleges hangulatot. Cél, hogy a Société iroda egy 

elegáns, kifinomult mégis oldott iroda világot teremtsen az ott dolgozók, és 

vendégeik számára.

A leírtak már vázolnak egyfajta előremutatást a koncepcióba. Fontosnak 

tartottuk a kapott alaprajzot több szempontból megvizsgálni, és a területben 

rejlő lehetőségeket kiaknázni, majd azt megbeszélni a megrendelővel. Miután 

látta az opcióinkat, kiválasztotta a neki legszimpatikusabbat, amit némi vál-

toztatással továbbfejlesztettünk. Az eredmény kulcsa a közös, folyamatos és 

rendszeres kommunikációban rejlik.

Az alapvető irányok megvitatása után, elkezdtünk a részletekre fókuszálni, és 

továbbra is rendszeres megrendelői visszacsatolásokkal haladni előre.
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IV. emelet látványterve 

a dobogó felől, a galéria irányába

készítette: Lukács Zsombor
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4. emelet koncepciója

Co-working iroda
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Koncepció

IV. emelet

A IV. emelet - tervezéssel érintett - területén a Beruházó egy Coworking iro-

dát szeretett volna kialakítani. A koncepció már a Plant terveiben is szerepelt.

Funkcionális változások történtek a belsőépítészeti tervezés során, de a meg-

rendelő kérésére, az eredeti terv nagyobb része érintetlenül maradt.

Az irodatérbe való belépésnél kialakítottunk egy ruhatárat, és várakozó padot.

A recepció a bejárat tengelyébe került, központi pozícióba, átlátással a teljes 

területre, vendégek által könnyen megközelíthető helyen, rálátással a 

bejáratra.

Az egyterű iroda elrendezése több helyen megváltozott. A korábban a térbe 

beékelődött teakonyha egy szeparáltabb térbe került, ez az egybenyitott tér 

teljes egészében munkaállomások befogadására szolgál.

A tér egyterűségét vizuálisan egy dobogóval megtörtük, és különböző típusú 

munkaállomásokkal tovább finomítottuk a teret. Egy légtérként, maximális 

kihasználtsággal működtethető maradt a tér, de a finom differenciálásokkal 

mégis intimebbé vált a tér, megszűnt a zsúfoltság, illetve a személyes tér 

hiánya.

Az irodatérben kialakítottunk egy lounge részt és elhelyeztünk akusztikailag 

védett phonebooth-okat és 2 fős minitárgyalókat.

A Coworking térben a legnagyobb változás a galéria megjelenése. A galéria, 

mint térszervező elem megjelenését több tényező is indokolta. A belmagas-

ság a ferde üvegtető alatt adta a lehetőséget a vertikális terjeszkedésre. Az 

elhelyezhető munkahelyek száma evvel az alapterület növeléssel kedvezően 

változott, illetve a ferde üvegtető magas parapetfal adottságai miatt a
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IV. emeletről a kilátás lehetősége erősen korlátozott. A galéria megvalósítá-

sával megjelentek olyan munkahelyek, ahonnan ülve, kényelmesen élvezni 

lehet ezt az üvegtetővel amúgy is meglévő remek adottságot.

A teakonyha-étkező a korábbi irodatéren belüli elhelyezéshez képest kikerült 

egy az irodatérrel összenyitott, de mégis különálló térbe. Ez segíti, hogy a 

konyhai tevékenységek és az ilyen helyzetben kialakuló beszélgetések kevés-

bé zavarják a munkájukban elmerült dolgozókat, de a konyha mégis szerves 

része maradjon a térnek, ne különüljön el.

A korábbi koncepció szerint is 2 db tárgyaló volt kialakítva. Ebben annyi 

változás történt, hogy az egyik tárgyaló kívülről is megközelíthetővé vált, így 

azt nem csak a Coworking irodában lévő emberek, hanem külső dolgozók is 

használhatják, bérbe vehetik.
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IV. emelet - Co-working iroda

Hosszmetszet
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A galéria megjelenésével bekerült a térbe egy könnyűszerkezetes lépcső. A 

lépcső tér felőli oldalfalát integráltuk a berendezésbe, kialakítását összekap-

csoltuk a tér ezen részén kialakított ülőfelületekkel, munkaállomásokkal.

A IV. és V. emelet között a korábbi tervek szerint végigfutó üvegsáv a tervezés 

során átalakult. Az V. emeleti vezetői iroda és boardroom vonalában megma-

radt a hangszigetelt üvegfelület – grafikázott alsó zónával, hogy növeljük az 

V. emeleti helyiségek intimitását.

Az üvegfelület az V. emeleti füstmentes lépcsőház vonalában megszakad, 

innen a felület tömör falként folytatódik, a legvégén egy vékony, függőleges 

ablaksávval. Ez a tömör falfelület a galéria vonalában egy akusztikai hangel-

nyelő burkolatot kap, mely az üvegezés ritmusát folytató táblákból áll. 

IV. emelet - Co-working iroda

Keresztmetszetek
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Anyaghasználat a IV. emeleten

A galéria tartószerkezete acél elemekből készül. A függőleges tartószerkezet 

acél pillérei a fülkéket elválasztó falszerkezetbe lesznek elrejtve. A galéria 

vízszintes felületét egy egymásra merőleges acél gerendákból álló „létra” 

szerkezet tartja, mely egyrészt a pillérekre támaszkodik, másrészt a teherhor-

dó falba van befogva. A szerkezetet felülről a padlórétegrend, alulról szintén 

burkolat takarja, ez utóbbi rejti a világítást is.

A galéria mellvédfal térfelőli felületét topakustik táblák adják, melyeknek 

kereteként megjelenik a mellvéd tartószerkezete. A függőleges acél vázhoz 

hátulról csatlakozik egy másodlagos keretszerkezet. Ez utóbbi tartja a galéria 

asztalfelületeit, a két - egymáshoz merevített - keret közé pedig váltakozva 

virágtartókat süllyesztettünk, illetve gépészetet rejtettünk.

A lépcső tartószerkezete egy, a tengelyében elhelyezett acél tartó lesz. A 

lépcsőlapok nem lesznek áttörtek. A lépcső tér felőli határolófala a mellé 

csatlakozó ülőfelületekkel együtt, bútorként lesz kialakítva.

A terekben az alap falfelület kialakítás a fehér festés. A nagy központi tér és az 

onnan nyíló 3 db helyiség - teakonyha, tárgyaló, előtér - között a nagyméretű 

falnyílások fenyő rétegelt lemezből készült keretet kapnak. Ez a falburkolat a 

konyha és az előtér között átfordul.

MESTERMUNKA 03/03

SAS UTCA 15. - IV.-V. EMELET



81MESTERMUNKA 03/03

SAS UTCA 15. - IV.-V. EMELET

IV. emelet - Co-working iroda

Anyaghasználati lehetőségei
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Világítás a IV. emeleten

A belsőépítészeti tervezésnek kiemelkedően fontos témája a világításter-

vezés. Ebben a térben különösen nagy kihívást jelentett a nagy üvegtető 

jelenléte, mert hátrányai között nem csupán a nappali bevilágítás nehézségei 

vannak, hanem az esti fények elhelyezése is gondot jelentett. Végül füg-

geszett lámpatestekre esett a választásunk.

A másik jelentős világítóelem, a tér lezárásánál elhelyezett végfali dekorációs 

motívum, mely egy sast ábrázol, utalva az utcanévre, illetve a co-working 

eszmeiségére.
IV. emelet látványterve 

este, a dobogó irányából

készítette: Lukács Zsombor

IV. emelet világításának 

sematikus terve
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V. emelet

Az V. emelet funkciói nem változtak az eredeti Plant tervhez képest, de az 

alaprajzi elrendezés több helyen - ennek részletesebb kifejtése majd az egyes 

funkcióknál következik.

Az építészeti/egyéb szakági kialakítást is érintő főbb változások:

- a közlekedési rendszer változásával áthelyezésre került a kazánház ajtaja

- a teraszra való kijutás módja megváltozott, nem álpadlóval megemelt síkról 

megyünk szintben ki, hanem a kijárathoz tettünk lépcsőt, így biztosítani tud-

tunk a nagyobb belmagasságot a kijáratnál is

- több függönyfal felületet kértünk nyithatóra - egy helyett két helyen lehes-

sen kimenni, illetve lehessen természetes levegővel szellőztetni

- a tűzvédelmi szakági tervező kérte a tetőteraszra vezető lépcső körlépcső-

ből egyenes karúvá alakítását - az új lépcső méretét, formáját és helyét az 

építész tervezővel és a statikussal egyeztettük

- szintén a tűzvédelmi szakértő kérte a füstmentes előtereknél az üvegfelüle-

tek csökkentését - emiatt csökkent a Coworkingre néző üvegfal hossza

A lift pontos pozíciója - még a belsőépítészeti tervezés megkezdése előtt 

változott. A fennmaradó hely nem tette lehetővé. hogy a recepció az eredeti, 

de szűkebb helyén maradjon, így áthelyezésre került a liftelőtér és az iroda 

bejárata közé. 

A lifttel érkező vendég a liftelőtérből balra kitekintve a hasíték ablakon kilát 

az utcáig, jobbra haladva pedig elér a recepciós pulthoz. A recepciós pult 

vonalában az áttört fa falburkolat mögött bronzos tükörfelület lesz elhelyez-

ve, ez egyrészt növeli a térérzetet ebben a szűkös térben, másrészt növeli azt 

a látószöget, amit a recepciós ellenőrzés alatt tud tartani.
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5. emelet koncepciója

Société iroda
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Az V. emeletnek már a korábbi Plant által készített tervekben is két bejárata 

volt, egyik a vezetői iroda és boardroom részbe nyílt, a másik a többi iro-

dához tartozott. A két rész között a vezetői iroda adta meg a kapcsolatot, 

amiből az irodaterület mindkét része megközelíthető volt.

Ez a korábbi koncepció megváltozott. A korábban a függönyfal mellé 

telepített irodák átkerültek a határoló fal mellé, így a közlekedő sáv került a 

függönyfal mellé. Ennek az volt az oka, hogy a függönyfal kötött rendszere 

meghatározta az irodák maximális szélességét - 2,30m - ami nem volt ideális. 

Az irodák függönyfaltól való elhúzásával a szélességi méret rugalmasabban 

alkalmazkodóvá vált az igényekhez. A megfelelő bevilágítás érdekében a 

közlekedő és az iroda között üveg elválasztófal készül.

Az áthelyezéssel a biztonsági tárgyaló is kedvezőbb helyzetbe került, 

megszűnt a homlokzati függönyfal, mint határoló fal leárnyékolásának 

problémája.
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V. emelet látványterve 

a zárt irodáknál

készítette: Lukács Zsombor
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A vezetői iroda határoló fala hátrahúzásra került, így kialakult egy lehetséges 

közlekedő a boardroom és a vezetői iroda között. A vezetői iroda határolófa-

la egy teljes felületet elfoglaló felső sín megvezetésű tolóajtó rendszer, így a 

közlekedő leválasztása vizuálisan nem csökkenti a vezetői iroda terét, illetve a 

nyitható fal miatt tényleg csak opcionális annak leválasztása.

Amennyiben a vezetői irodát használják, a hozzá vezető két, közlekedőt hatá-

roló üvegajtó zárható, ez esetben a vezetői iroda előtt nincs átközlekedés.

Amennyiben a vezetői irodát nem használják, az előtte lévő közlekedő hasz-

nálható, a teljes V. emelet körbejárható, és a vezetői iroda eközben zárható.

A biztonsági iroda közvetlenül a vezetői irodából nyílik, tapétaajtó mögé 

rejtve.

V. emelet látványterve 

a vezetői irodánál

készítette: Lukács Zsombor
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A vezetői irodával szemben kapott helyet egy 12 fős boardroom. A board-

room megközelíthető a vezetői iroda felől, a vendégek érkezhetnek közvetle-

nül a liftek felől is, de van átjárási lehetőség az iroda többi területe felé is.

A boardroomban a vezetői irodához vezető ajtóval átellenes fal alkalmas 

prezentációs felületre - így a meeting közben el lehet hagyni úgy a termet, 

hogy az ne szakítsa/zavarja meg a prezentációt. A szemközti fal mögé rejtve 

alakítottunk ki egy akasztós szekrényt, kabátoknak.

A boardroom folyosó felőli falába süllyesztve bekerül egy mini szervizállo-

más, ahonnan kávét, teát, vizet lehet felszolgálni a vendégeknek.

 

Az Open-office területen kötetlenebb, lazább keretek között alakítottunk ki 

munkahelyeket. Egy nagyobb asztal körül hat ember tud kényelmesen dol-

gozni. A helyiség hátfalát itt is beépített bútor adja.

Az egyedi irodák és az Open office között kapott helyet egy zárt tárgyaló. Ezt 

szükség szerint akár az egyedi irodában, akár az Open office-ban dolgozók 

használhatják.
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V. emelet látványterve 

a boardroomban

készítette: Lukács Zsombor
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A vezetői iroda mellé kerültek az egyedi, zárt irodák. Ezeket az irodákat a 

folyosótól és egymástól akusztikailag méretezett üvegfalak választják el, hogy 

minél több természetes fényt kapjanak. Az irodáknak azt a részét, ahol az 

íróasztalok állnak, tömör fal választja el, megakadályozva az átlátást. Az irodák 

közé elhúzható rolók is kerülnek - opcionálisan behúzható, ha valaki több 

intimitást szeretne.

Az íróasztalok mögé beépített szekrények kerülnek - ezek helyenként, ahol 

szükséges, elektromos, tűzvédelmi vagy gépészeti szekrényeket, aknákat is 

rejtenek.

Az irodák előtt, a közlekedő részen a függönyfal előtt beépített pad kerül 

elhelyezésre, előtte asztalokkal és mobil bútorokkal. A beépített pad leülő 

felületként szolgál, ahol dolgozni, de megbeszélést tartani is lehet - mind-

eközben a radiátorokat is rejti.

V. emelet látványterve 

az open officeban

készítette: Lukács Zsombor
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Az open office másik végében egy a tárgyalóhoz hasonló kialakítású back 

office kapott helyet. Ebből az irodából nyílik a szerver tér.

A szerver helyiség mellett, a közlekedőről nyílóan, Megbízói kérésre kialakítot-

tunk egy kis zuhanyzót.

Az eredeti tervekhez képest - a tűzvédelmi szakági tervező kérésére – meg 

kellett változtatni a lépcső formáját és méretét. A korábbi térben álló kör-

lépcső helyett, egy szélesebb egyeneskarú lépcsőt kellett elhelyezni, így a 

lépcső a fal mellé került.

A födém és a határoló falak teherbírása meghatározta, hogy csak könnyű-

szerkezetes lépcsőben lehetett gondolkodni. A tetőről ez a lejutási útvo-

nal, így ez meghatározta, hogy nem használhatunk fa szerkezeteket. A tér 

szűkössége pedig arrafelé terelt minket a tervezésnél, hogy minél áttörtebb 

szerkezetben és formában gondolkodjunk, ne állítsunk be egy nagy zárt 

felületet/tömeget a térbe.
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V. emeleti lépcső 

formavilágának bemutatása

forrás: 01 - archdaily.com/

Peter’s House - Koppenhága

02 - blogdecodesign.fr

V. emeleti lépcső 

alaprajz és nézet
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A tetőfelépítmény - ami fogad minket ezen a lépcsőn felérkezve a tetőte-

raszra - egy vörösréznek megfelelő színű, perforáltlemez burkolatot kapott. 

A lépcső külső és belső teret összekötő szerepe miatt, és mert ez a burkolat 

megfelelt az összes korábban felsorolt célnak is, egy olyan lépcső koncepci-

ót alakítottunk ki, melynek ez a vörösréz színű perforált lemez a térelhatároló 

fala. Ezen a perforált lemezen sejlik át a lépcső maga, melynek tartógerendái 

a lépcsőfokok alatt, azok szélétől elhúzva, szinte rejtetten futnak, így a lépcső 

a lehető legáttörtebb hatást biztosítja.

A korábbi koncepcióban volt egy pihenő tér a korábbi körlépcső körül és egy 

önálló teakonyha az irodaszint másik részén, a boardroom mellett. Mi ezt a 

két funkciót összevontuk és a lépcső, fal mellé kerülésével kialakuló összenyi-

tottabb, jobban használható térben kialakítottunk egy közösségi teret. 

A lépcső falára került beépítésre a teakonyha - mely stílusában illeszkedik a 

többi falburkolathoz. A függönyfal elé ide is beépített padok kerülnek, a tér 

többi részébe pedig mobil asztalok, székek. 
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V. emelet látványterve 

a teakonyhában, lépcsővel

készítette: Lukács Zsombor
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A tér - központi elhelyezkedéséből adódóan - kiválóan alkalmas megbeszélé-

sekre, akár workshopok tartására is.

A recepcióval határos falra egy a lépcső terében elhelyezett növényekre 

rímelő, fiatalos, dinamikus tapétát tennénk.

 A vizesblokk a lépcső mögötti térbe került. Ennek részben gépészeti okai 

voltak - az épületben kevés helyen van szennyvíz ejtőcső, az elhúzás pe-

dig problémás - de ugyanakkor a hely kiválasztásánál szempont volt, hogy 

közel legyen a tetőteraszhoz, hogyha vendégek vannak, az egyéb irodaterek 

lezárása esetén is a vizesblokk megközelíthető legyen. Illetve praktikus az 

elhelyezés abból a szempontból is, hogy a közösségi tér közelében van, az itt 

lezajló forgalom nem a csendesebb, intimebb zónákat zavarja.

A vizesblokkban egy férfi és egy női mosdó kerül kialakításra. Stílusában in-

kább egy púderszobára hasonlít, mint a megszokott irodai vizesblokkokra. 

Értve ezalatt a nagyobb alapterületet, kézmosót a wc-vel azonos térben, 

beépített bútorokat, a női mosdónál nagy pakolófelületet, igényes tükörmeg-

világítást. 

Burkolatoknál is kerüljük a padlótól plafonig csempézett hatást, inkább vegyí-

tettük a hidegburkolatokat festett falfelületekkel és felületkezelt fa megoldá-

sokkal.
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Anyaghasználat az V. emeleten

A természetes fény biztosítása, a viszonylag kis belmagasság és kötött 

geometria ellenpontozása érdekében a könnyűszerkezetes válaszfalakat sok 

helyen, részben vagy egészben üvegszerkezetekkel váltottuk ki. 

Amennyire egységes a tér belső udvar felé néző térfala - függönyfal körben, 

egységes kialakítás, egységes osztás - annyira széttöredezett a külső hatá-

roló fal felőli - épület adottságaiból eredő falsík ugrások, szögtörések, illetve 

a gépészeti kialakításból eredő aknák, eltérő méretekkel, esetleges ritmust 

kialakítva.

Részben ennek a rendezetlenségnek az orvoslására, részben egy elegánsabb, 

letisztultabb enteriőr kialakításának érdekében létrehoztunk egy falburkolati 

rendszert, mely hasonló jegyeivel egységes rendszert képez, ugyanakkor 

eltérő megjelenésével illeszkedik az eltérő igényekhez és lehetőséget ad a 

széles variabilitásra.

A falburkolati elemek közös jegye a dió furnér felület, MDF hátlapon, illetve 

több elemnek a függőleges osztás és az azonos alap osztásritmus.

Az eltérő megjelenést biztosítja, hogy van teljesen sík falburkolat, a függő-

leges osztású elemek között pedig van áttört, részben áttört, tükör hátterű, 

egyenletes ritmusú és hullámzó motívum.
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V. emelet - Société iroda

Exkluzív fa falburkolati lehetőségek
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V. emelet - Société iroda

Asztalos mintapanelek elhelyezkedése

A bronzos tükör hátterű - ahogy azt már korábban említettük - a recepcióhoz 

kerül, térnövelési és beláthatósági okokból.

Az áttört elemek részben oda kerülnek, ahol a falburkolat mögött szellőzést 

kell biztosítani, illetve oda, ahol az áttört felületek mögé/elé helyezett tömör 

felületek kontúrjának világításával szerettünk volna hatást elérni - lifttel szem-

közi fal, vezetői iroda.

Az azonos ritmusú falburkolat, illetve ennek hullámzó változata és a teljesen 

sík felületek részben az aknákkal szabdalt felületek és az aknák közé elhelye-

zett beépített szekrények egységes, tervezett megjelenését segítik, részben 

variabilitásukkal az összhangot megteremtve segítenek a változatosságot, 

mozgalmasságot is biztosítani.

A furnér felületeken kívül a vizesblokkba és a kantinba kerül falburkolat. A kan-

tinba a recepcióval szomszédos falra vinyl tapéta, a vizesblokkba 25x76cm-

es, fehér, mázas kerámia - Marazzi/Absolute White - kerül, a mosdóknál, a 

tükörnél egyedi, ipar-művész által készített falburkolat készül.
V. emelet - Société iroda

Hidegburkolati minták 
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Világítás az V. emeleten

Az V. emelet exkluzív megjelenését tovább fokozta a világítótestek megfele-

lő kiválasztása, ezért kiemelkedően fontos volt, hogy átgondoljunk minden 

szituációt, ahol a világítás szerephez jut. A fény-árnyék analízisek mellett, a 

formavilághoz stílusosan illeszkedő mobil-, és függesztett lámpák kiválasztá-

sára is nagy hangsúlyt fektettünk. A megrendelői igény egy magas színvonalú 

iroda létrehozása volt, ahol minden apró elem és kiegészítő utolsó részle-

tekig menő kidolgozottsága alapvető követelmény volt. Ezt a finomságot 

közvetíti a világítása terv.

V. emelet világításának 

sematikus terve

V. emelet látványterve 

a liftelőtérben

a fényhatások már a belépéskor 

különleges hatást árasztanak

készítette: Lukács Zsombor



99MESTERMUNKA 03/03

SAS UTCA 15. - IV.-V. EMELET



100 MESTERMUNKA 03/03

SAS UTCA 15. - IV.-V. EMELET

Viszony

A megrendelővel kialakult bizalmi viszonynak, és a folyamatos konzultáció-

nak köszönhetően szinte maradéktalanul elfogadták elképzeléseinket, melyek 

természetesen az általuk kialakított program alapján jöttek létre. A végered-

mény egy minőségi alkotás lett, aminek az egyik alapköve az ideális viszony 

folyamatos ápolása volt, amellett, hogy végig tisztában voltunk az anyagi 

keretekkel, így ennek fényében tudtuk a tervezést abszolválni.

Építész és megrendelő kapcsolatának fontossága egy megvalósult munkán 

keresztül

Ez a feladat nem csupán az elmélkedés szintjén maradt, hanem az alkotó-je-

lenlétnek és a megrendelői megkeresésnek köszönhetően valós projekt vált 

belőle. Itt látványosan végigkövethető az a három lépcsőfok, amit a kuta-

tásom elején megfogalmaztam. Nevezetesen a kontaktus - hatás - viszony. 

Nem csupán jó alkotóknak kell lennünk, legalább olyan fontos az együtt-

működés és a jó kommunikáció a megrendelő személyével. Ez nem csak a 

tervezés folyamatára vetítve nagy igazság, hanem az épület jövőjére nézve 

is. Egy ház élete a használatbavétellel kezdődik, mikor a használó elkezdi 

belakni. Egy jó épület ezt elviseli, egy jó használó pedig érzi, érti és megőrzi a 

ház építészeti értékeit.

Az esztétika fontos, de nem egyedüli igazság, melyet már a 2000-es velencei 

építészeti biennálé mottója is hangoztatott: „kevesebb esztétikát, több eti-

kát”.07 Az építész sztárkultusz, a megrendelőt figyelmen kívül hagyó antihu-

mánus megközelítés, valamint az építtető irracionális és pazarló igényeinek 

kiszolgálása nem lehet jövőkép. Felelősek vagyunk környezetünkért,

07/

Massimiliano Fuksas: 

VII. Velencei biennálé 

főkurátorának jelmondata

forrás: http://architettura.it/eventi
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szolgáltatunk, és véleményem szerint már az egyetemen tanulni kellene 

a megfelelő kommunikáció elsajátítását, mert az ideális párbeszéd talán a 

szakma külső megítélésére is pozitív hatással lenne. Olyan építészekre van 

szükség, akik környezetüket felelősen alakítják, magas szakmai tudásra tesz-

nek szert, innovatívan tudnak gondolkodni és szociálisan érzékenyek.

KONTAKTUS

HATÁS

VISZONY

MESTERMUNKA 03/03

SAS UTCA 15. - IV.-V. EMELET

Kontaktus - hatás - viszony

„lépcsőzetes” alakulásának 

bemutatása

Tézis 04

Az építész feladatának kell lennie, hogy kialakítsa a megrendelővel való 

közös gondolkodást, mely nem csupán a tervezési fázisban lényeges, 

hanem az épület jövője szempontjából is kulcsfontosságú. Megfelelő 

együttműködéssel elkerülhető, hogy a megrendelő utólagos, szakszerűtlen 

beavatkozásokra kényszerüljön, ezzel rombolva az épület minőségét. 

Fontos, hogy alkotásaink pozitív hatással legyenek használóikra, 

mert befolyásolják mindennapi érzelmeiket, hatással van életterükre. 

Építészként nagy felelősségünk van abban, hogy megtaláljuk a megrendelő 

számára legalkalmasabb teret úgy, hogy a tervezői és megrendelői 

elképzelések ne csorbuljanak. 
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06. ÖSSZEGZÉS

Az értekezésben a mai építész szerepét, létét, és lehetőségeit kutatom, a 

megbízó és építész kapcsolatának vizsgálatán keresztül. Célom, hogy Ma-

gyarországon az építészeti minőség emelkedjen, és ennek jelenkori akadálya-

it, illetve alternatíváit elemzem. Fontos, hogy megismerjük, olykor miért megy 

könnyebben minőséget teremteni, és időnként ugyanez a folyamat miért 

ütközik akadályokba.

Az értekezés mestermunkáimon keresztül próbálja bemutatni a 21. századi 

építész-jelenlétet, azt, hogy ma, milyen lehetőségeink vannak kapcsolatot 

teremteni, és építeni a megrendelővel. A pályázati munkánál egyértelmű, 

hogy a kontaktus hiánya miatt, szinte lehetetlen a minden résztvevő számára 

ideális mű létrehozása. Tehát a párbeszéd az egyik alappillére a sikernek. 

Amikor közösségsegítő szerephez jutunk, a dialógus már nyomon követhető, 

és megfelelő szakemberek bevonásával sikerek érhetők el. Fontos, hogy a mi 

szerepünk egy segítő, szakmai szerep legyen, és a létrejövő projektet legin-

kább a közösség alakítsa, ezáltal sajátjának érezve az alkotást. 

A drávafoki munkánál a polgármester úgy érezte a község társadalmi és 

pénzügyi szempontból is negatív irányba mozdult. Ennek a helyzetnek a 

megoldása volt a feladatunk, így szakemberek bevonásával - egy workshop 

keretein belül próbáltunk válaszokat adni. Az eredményeket közzétettük a 

faluban, és reakciókat vártunk a közösség részéről, hogy a párbeszéd ne 

csupán a képviselő, hanem az egész település oldaláról is létrejöjjön. A 

kezdeményezés nem vált kölcsönhatássá, így itt sem mondható el a pozitív 

végeredmény. Ennek ellenére, a projektmunkákat szeretnénk egy építőtábor 

keretében véghezvinni, közösen, a lakókkal. A kommunikáció gyakorlatias 

megfelelője, a közös építés, pozitív hatást tud eredményezni, ami a jövőben 

bizalmi viszony kialakulásához vezethet.

ÖSSZEGZÉS
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A különböző helyzetekben létrejött - nem feltétlenül poztitív - eredmények-

nek, a közösségi építés módszereinek kutatásában fontos szerep jut. Sokszor 

nem egyértelmű, hogy a feladatot hol érdemes kezdeni, merre érdemes 

haladni, és az egyéni útkeresések végeredménye mivel zárul. A kudarcok 

is evolúciós módon segíthetnek az újabb alternatívák kialakításában, majd 

továbbfejlesztésében. A tapasztalatok megosztása azért meghatározó pontja 

a kutatásnak, mert ahogyan az alkotótevékenység is csoportos, úgy az ered-

mények kommunikációja is hatékonyabbá teszi a jövőben létrejövő munká-

kat.

A Sas utcai projektnél hamar kialakult a kontaktus a megrendelő és a csapa-

tunk között. Ez annak volt köszönhető, hogy építészeti habitusunk egy mel-

lérendelt kapcsolatot közvetített, ami pozitív hatással volt a közös munkára. 

Mivel a párbeszéd viszonylag korai fázisban megtörént, így elsődleges fela-

datunkká egy olyan minőség megteremtése vált, amely szorosan összefonó-

dott a megrendelői igényekkel. A folyamatos konzultáció révén, a koncepció 

optimista szemléletben haladt előre, aminek eredményeként nem pusztán 

egy színvonalas mű született meg, hanem egy bizalmi viszony is kialakult.

Megbízói oldalról azért is lényeges az alkotófolyamatokban való részvétel, 

mert úgy lelkileg is a sajátjuknak érzik az alkotást. Ez az épület jövőjét tekintve 

is alapvető szükséglet, hiszen ezáltal a ház értékei folyamatosan ápolva lesz-

nek.

ÖSSZEGZÉS
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07. TÉZISEK

Tézis 01

 A társadalmi-kulturális környezet meghatározza az építész és 

megrendelője közötti viszonyt. A minőségi építészet alapja a 

kölcsönös bizalom, mely egyre kevésbé alakul ki. Az ideális partnerség 

visszaállításához szükséges a közös gondolkodás, és a megfelelő harmónia 

kialakítása. Így építész és megrendelő közösen képes minőséget teremteni.

Tézis 02

Az építész lehetőségeit a projekt típusa, volumene, társadalmi 

beágyazottsága, és a megrendelői kör határozza meg. Ennek 

függvényében három egymástól élesen nem elválasztható helyzetből tud 

elindulni a tervezés, ahol önmagunk szerepkörét meg kell határoznunk. 

Pályázatok elkészítésénél, mint lehetőségek közvetítője van jelen a 

tervező; közösségi munka létrehozásánál, mint kezdeményező, ötletadó 

erő; befektetői megkeresés esetén pedig, mint bizalmi partner. 

TÉZISEK
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Tézis 03

Az építész társadalomnak reagálnia kell a változó világra, ebből 

következően a ma tapasztalható társadalmi és gazdasági problémákra is. 

A közösségi szemléletű beavatkozások, a kis közösségek igényeire való 

reakció elengedhetetlen, amelyből fakadóan az építészet folyamatos 

változásnak van kitéve. Az építészeknek meghatározó szerepet kell 

vállalnia ezekben a folyamatokban, összefogásra kell sarkallnia a 

közösséget. Csapatmunkával meghatározó és maradandó eredmény 

érhető el.

Tézis 04

Az építész feladatának kell lennie, hogy kialakítsa a megrendelővel való 

közös gondolkodást, mely nem csupán a tervezési fázisban lényeges, 

hanem az épület jövője szempontjából is kulcsfontosságú. Megfelelő 

együttműködéssel elkerülhető, hogy a megrendelő utólagos, szakszerűtlen 

beavatkozásokra kényszerüljön, ezzel rombolva az épület minőségét. 

Fontos, hogy alkotásaink pozitív hatással legyenek használóikra, 

mert befolyásolják mindennapi érzelmeiket, hatással van életterükre. 

Építészként nagy felelősségünk van abban, hogy megtaláljuk a megrendelő 

számára legalkalmasabb teret úgy, hogy a tervezői és megrendelői 

elképzelések ne csorbuljanak. 
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08. IRODALOMJEGYZÉK

Nyomtatott

111 szó az építészetről (Benkő Melinda, TERC Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft., Budapest, 2013)

Az anyagtól az építészetig (Moholy-Nagy László, Corvina, Budapest, 1972, 

Fordította: Mándy Stefánia)

Az építészet (Andrew Ballantyne, Eredeti cím: Architecture. A Very Short 

Introduction, Magyar Világ Kiadó, 2004)

A környezetpszichológia alapkérdései – Helyek, tárgyak, viselkedés (Dúll 

Andrea, L’Harmattan Kft., Budapest, 2009)

A magyar építőmesterek és Budapest építészeti öröksége (Kiss Lajos - V. 

Szinnyai Katalin, Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft., Budapest, 1997)

A modern építészet elemei – 50 kortárs épület értelmezése (Antony Radford, 

Selen Morkoc, Amit Srivastava, TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Buda-

pest, 2016)

A tér - Kritikai Analógia, Építészetelmélet a 20. században, (Moravánszky Ákos 

– M.Gyöngy Katalin, TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest, 2007)

Drávafoki történetek (Mózes Anett – Zilahi Péter, Pécsi Tudományegyetem 

Műszaki és Informatikai Kara, Pécs, 2015)

IRODALOMJEGYZÉK
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Építészet és oktatás (Kerékgyártó Béla PhD - Szabó Levente DLA, Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építőművészeti Doktori Iskola, 

2016)

Középületek közvetlen közelségben (Somogyi Krisztina – Klobusovszki Péter, 

kiadta: Épülettervezés Oktatásért Alapítvány, BME, 2017)

Neokonceptuális művészet Magyarországon a kilencvenes években. (Tatai 

Erzsébet, Présens, Budapest, 2005, 24. o.)

Rábeszélőtér - A szuggesztív kommunikáció környezetpszichológiája (Dúll 

Andrea - Varga Katalin, L’Harmattan Kft., Budapest, 2015)

Rejtett dimenziók (Edward T.Hall, Katalizátor Iroda, Budapest, 1995)

Térformálás, tárgyformálás (Magyar Iparművészeti Egyetem, Mesterképzési – 

DLA – programján készített tanulmányok, TERC Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft., Budapest, 2000

IRODALOMJEGYZÉK



111

Online

A szépség kemény magva (Peter Zumthor, M. Gyöngy Katalin fordítása. 

Zumthor 1991. december 1-én, Piránban elhangzott előadása, megjelent: Du, 

Die Zeitschrift der Kultur 615, 5. sz. füzet, 1992. május 68–69. oldal.)

„Akik Budapestet építették - Építészet és ízlés a 18-19. századi kézműves- és 

iparosoktatásban” című kiállítás darabjai a Fugában (megjelent: epiteszforum.

hu)

Az alkotás öröme (Fehér József, Magyar Irodalmi Lap, 2013. január 27., meg-

jelent: irodalmilap.net)

Csernyus Lőrinc Székfoglaló beszéde (megjelent: epiteszforum.hu)

Fotók

epiteszforum.hu

telegraph.co.uk

pinterest.com
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