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KUTATÁSI TÉMA BEMUTATÁSA
A térformálás jelentősége
„Az építészet kulcsszava a tér. Ennek gazdag értelmezése, majd e
gazdagság építésbe való leképezése teremti meg a kapcsolódást
az emberi megismerés és létezés egésze felé az építés számára.”
- Fogalmazott Schneller István Az építészeti tér minőségi dimenziói
című könyvének bevezetőjében. 1
A doktori képzésben töltött évek alatt érzékelhetően jelen
volt a válság hatása, így új épületek tervezésére nem volt igazán
igény ebben az időszakban. Kutatásom ezért olyan témát feszeget
amivel a meglévő épületen belül lehet új építészeti teret alkotni. A
tértranszformáció jelentősége megnövekedett, ezért az ezt formáló
eszközök vizsgálata volt az elsődleges szempont számomra.
Tanulmányom

alatt

igyekeztem

olyan

lehetőségeket

keresni

amelyekkel a meglévő terek újraszervezésével hozhatok létre egy
újabb és élhetőbb teret. Kiindulási pontnak a hagyományos térbeli
mintákat vettem alapul, majd az azokból hasznosított tapasztalatokkal
gondoltam újra a belső terek változásait. Az értekezésben az építészet
egyik alapelemét kutatom: a teret, valamint a térszervezést. A tér
változtatásával bekövetkező különböző hatásokat vizsgálom az idő
és forma függvényében.
Összességében
volt számomra, amely

a

kutatói

téma

gondolatébresztő

magába foglalja az építészet és a

társművészetek kapcsolatainak egészét. Gyakorlati projektjeim
által tanulmányozhattam a térformáló elemek számtalan formáját
és hatását. A különböző funkciójú terek alkotásával többféle
tértranszformációval is kísérletezhettem. A terek tervezésével
első kézből tapasztalhattam a különböző viszonyokat és alakulási
formákat. A tervezésen túl a kivitelezési és megvalósulási
folyamatokba bekapcsolódva tapasztalhattam meg, hogy hogyan
alakulnak az eltérő funkciójú terek.
1

Schneller István – Az építészeti tér minőségi dimenziói, Labirintus Kkt., Kecskemét, 2002.
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FELTÁRÁS
Térszervezési alapelvek
„Építészeti tér ott jön létre, ahol az objektív határok: tömegek, testek,
felületek között feszülő tér a szemlélő

emberen, mint befogadó

szubjektumon, megméretik. Tehát a viszony nemcsak úgy jön létre,
mint határok azaz a tömegek, testek, felületek között létező fizikai tér,
hanem mint határ és az ember között feszülő tér.”
- Írta Schneller István Az építészeti tér minőségi dimenziói című
könyvének A határ című fejezetében.2
Az építés alapszava a tér, amely a gondolkodás és nyelv
élő egészébe helyezhető. A térhez szorosan kapcsolódik a létezés
és idő fogalma, a két elem pedig hatással van egymásra. A mai
építészet kiinduló eleme a funkció, amit alapul véve meg lehet
alkotni a legoptimálisabb működést. Az ilyen típusú térkoncepció
alkotásnak eszméje az áramló tér. Ami úgy mutatkozik, hogy a
kiemelt helyek és irányok már nem hangsúlyosak, a terek már
kevésbé tagoltak és a térben úszó egységek kerülnek előtérbe. A jól
funkcionáló tér megalkotásához elegendő a funkciók logikus egymás
mellé rendezése. Fontos, hogy a kapcsolatoknak meglegyenek a
kommunikációs csatornái, amelyek alapesetben az ajtók, folyosók és
közlekedők. Ezekhez csatlakoznak a helyiségek így biztosítva a jó
működést. A jelenlegi építészet esztétikája és gondolkodásmódja ezt
a fajta térbeli összegzést preferálja. Az áramló tér elmélete szerint
a határok nélküli növekedést, a lineáris felépítést és a horizontális
struktúrát kell követni. Egy jól működő áramló tér rugalmas és
átlátható, ami megkönnyíti a tér új igényekhez történő igazíthatóságát.
Egy olyan minőségi tér, amely variálható kapcsolatokból és időtálló
formákból, anyagokból áll össze. A tértervezés rugalmasságát főként
az építési technológia határozza meg, a térhasználat variálhatósága
pedig az építészeti és belsőépítészeti tervezésen múlik.
2

Schneller István – Az építészeti tér minőségi dimenziói, Labirintus Kkt., Kecskemét, 2002.
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A térkapcsolódás
A tér különböző tagolásának hagyományai nagy múltúak
és számtalan tapasztalatot adtak amelyek a mai téralkotásban is
meghatározó szerepet töltenek be. Kialakultak olyan alap tagolási
formák mint a lineáris vagy a centrális rendezés, valamint mindezek
mellett megjelentek a különböző térelemek egyedi kapcsolódási
formái. Így egy- egy térkapcsolat elemzése a helyiségek kapcsolatának
vizsgálatából következik.

Térszervezés kapcsolatai
Az

építőművészet

a

szervesen

összekapcsolódó

művészeti ágak egyike. A téralkotó művészet feladata az esztétikai
minőségű

építészeti

alkotások

létrehozása.

Kifejezésmódjait

különböző textúrájú anyagokkal, a tömeg és tér meghatározásával
valamint a társművészetek felhasználásával formálja meg. A
téralkotás szempontjából a társművészetek közül a festészet és
a képzőművészet a legjelentősebb. Viszont a költészet, filozófia,
pszichológia, néprajz és etológia is hatással van a térszervezésre. A
költészet a régebbi korok téralkotásairól és gondolatairól ad képet, a
filozófia a mindig frissülő létértelmezéssel foglalkozik. A pszichológia
lélektani szempontból vizsgálja a térhasználatot, a néprajz különböző
népek térrel való kapcsolatát tanulmányozza, az etológia pedig az
emberi habitus és a differens környezetek használati módját elemzi.
Tehát a művészeti ágak számos típusa kölcsönhatásban van a térrel
és kölcsönösen hatnak egymásra.
A gyakorlati projektek bizonyítják a társművészetek térformáló
szerepének fontosságát. Például egy adott képzőművészeti alkotás
térbe való integrálása megváltoztathatja a tér minőségét. A formák,
színek, textúrák közvetítenek egy meghatározott hangulatot, amely
a tér egészére kihathat. A művészetek optimális felhasználása
kellemes térélményt eredményezhet.
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A térszervezés lehetőségei
„A tér a körülöttünk lévő világ háromdimenziós kiterjedése, ahol
tárgyak, tömegek megannyi formáját láthatjuk. A teret az itt látható
tárgyak létezése, mérete és közöttük lévő távolság adja meg.” -Írta
Hervé-Lóránth Ervin és Kádár László: Lakhatás című könyvében. 3
A modern belsőépítészeti tervezésnek még inkább szolgálnia
kell az azt használókat. A térszervezésnek a kor fejlődő technikáihoz
és az ebből adódó átformálódott életritmushoz, valamint a kulturális
fejlődés által kialakult magas igényekhez is idomulnia kell. Az
építészet feladata, hogy az alátámasztott elvárásoknak megfelelve
alkosson egy olyan teret amely a mai kornak is megfelel és időtálló
is egyben. Fontos, hogy az állandóan módosuló életstílussal
dinamikusan fejlődni tudjon a belső tér is.
A mai világban a mai kor kihívásainak kell megfelelni a
térszervezésben is. A belsőépítészetet leginkább két tényező
határozza meg: a stílus és a funkcionalitás. Egyre lazábbak a
szabályok stílusban és funkcionalitásban egyaránt. A különböző
funkciók éles elhatárolása már nem annyira jellemző mint korábban.
Sőt, egyes funkciók kitörnek az elszigeteltségből és szerves részei
lesznek a tér egészének.

I.TÉZIS

A térszervezés egyik legfontosabb gondolata: egy szegmens
hatása az egészre, azaz minden egyes térelem
kialakítása
hatással lesz a tér egészére és egyben együtt fognak
érvényesülni. Az összefüggő komplex téralkotás biztosítja a
megfelelő térérzetet.
3

Hervé- Lóránth Ervin / Kádár László – Lakhatás, Indivi Design stúdió , Budapest, 2001.

TÉRSZERVEZÉSI MÓDOK
Hagyományos térszervezés
Az egykor kialakított térszervezési szabályok szigorúan
határolták a különböző funkciókat. Korábban nem voltak átmenti
határok két különböző szerepű tér között és a rugalmasság sem volt
alapvető szempont a téralkotási terveknél. Az új szokásoknak és
igényeknek köszönhetően a valamikor jól működő szabályok teljesen
átalakultak.
A hagyományos térszervezés a korábbi életmintából és szokásokból
adódó szabályokat alkotott, amelyek könnyen értelmezhetőek és
alkalmazhatóak voltak.
Hagyományos térszervezési alapelvek: *
•

A lakások egyes helyiségeinek a bejárattól való megközelítése
közlekedő tereken át történik (előszoba, belső folyosó).

•

Nappali és hálózónára osztott elrendezés is egy tipikusan
hagyományos térszervezési forma. Ez a lakáshasználati
igénynek megfelelően alakult ki, ami megkívánta, hogy a
vendégek fogadása alkalmával is zavartalanul használhassák
a szobáikat azok a családtagok akik a vendéglátásban nem
vesznek részt. Eszerint a hálószobákat és a fürdőszobát feltáró
belső közlekedőt a lakás egyéb tereitől vizuálisan is leválasztjuk,
hogy az alvóhely és a fürdőszoba közötti „hálóinges forgalom”
a vendégek látóköréből kikerüljön. Ennek létjogosultsága a
mai világban már erősen megkérdőjelezhető. Az intim zóna
a hagyományos térszervezésben rendszerint a hálózóna és a
közösségi terek között kap helyet egy a hanggátlást elősegítő
közlekedőn, ezzel is biztosítva a pihentető alvást.

•

A nappali zónát az előszobán át lehet megközelíteni, ahol a
gardrób is helyet kap.

*

Bitó János: Lakóházak tervezése, Budapest, 2003. (50-56.o.)
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Kortárs térszervezés
Az egyre gyorsuló élettempóval létrejöttek új életminták
amelyekkel korszerű igények és elvárások is keletkeztek. A mai
tértervezésnek meg kell felelnie a kialakult követelményeknek.
Európai szinten meghatározóak folyamatok befolyásolják
az új életminták kialakulását, amelyek többek között az információs
társadalom fejlődése, az emancipáció, a társadalom elöregedése, a
multikulturális társadalom és a világ internacionálissá alakulása. A
fejlődő piaci kapcsolatok révén hazánkban is kialakultak új igények
a lakásfunkciókkal, a méretekkel, a formai kialakítással és az
anyaghasználattal kapcsolatban.
Az eltérő igényeknek megfelelően sokféle életminta is
kialakult. A változó elvárások követelményei közül pedig egyre
hangsúlyosabb a flexibilitás. Az angol ‚open building’ kifejezésből
származik a nyitott építés fogalma, ami a nyílt építési rendszereken
alapszik. Az alaprajzi elrendezés flexibilis, ami megengedi a funkciók
szabad variálását. Lehetőség van a válaszfalak, a nyílászárók
helyzetének változtatására, továbbá az elemek, burkolatok és
anyagok nagy választékának köszönhetően még inkább rugalmas
lehet az alaprajz és a funkció. A tértervezés rugalmasságát főként
az építési technológia határozza meg, a térhasználat variálhatósága
pedig az építészeti és belsőépítészeti tervezésen múlik.
„A

lakásoknál

a

használati

értékelemzések

nemzetközi

és

hazai tapasztalatai szerint a használati flexibilitás a döntő (terek
nyitottsága, többfunkciós terek, stb.), a fizikai flexibilitás (válaszfalak
áthelyezhetősége, beépített berendezések cserélhetősége stb.)
csak a kulcshelyeken szükséges.” -Olvasható a Tiderenczl Gábor
Város, lakás, fenntarthatóság című cikkében.4 Tehát a fenntartható
tér tervezésénél nagy hangsúlyt kap a variálható terek kialakítása és
a rugalmasság mértékének a meghatározása.
4

Tiderenczl Gábor Város, lakás, fenntarthatóság, Alaprajz 2001/6
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A hagyományos térszervezési alapelvekkel szemben, a
korszerű térszervezésnél már nincsenek jól körbehatárolható
szabályok. A változó életmódokat figyelembe véve a tértervezés
minden esetben egyedi, amely az egyéni igényeknek megfelelően és
variálhatóan alakítható ki.
•

Az alaprajzok kialakítása rugalmas, variálható. Az életmód
átalakulásával a térszervezés is tud változni, fejlődni.

•

Megújul az anyaghasználat, megjelenik számos új anyag,
például a belsőépítészetben az akril vagy a beton. Nincsenek
bevált szabályok, bármit lehet bármivel kombinálni. Akár kültéri
burkolatot a beltérben használni vagy fordítva. A lehetőségek
száma végtelen.

•

Minden esetben a tér az azt felhasználóihoz igazodik, formálódik.

II.TÉZIS

A kortárs téralkotásban bármi megengedett, különféle
anyagok használatával számtalan forma létrehozható, amivel
teret alkothatunk. A szabályok száma lecsökkent, csupán a
flexibilitás a lényeges.

14

Transzparens térelválasztó elem
Fotó: Szatlóczki Dóra Lilla

15

BEVEZETÉS
Az építészeti alkotás eszenciája a tér. Már 1894-ben tett
erről egy kijelentést August Schmarsow akadémiai székfoglalójában.
Az akkor még igen meglepő megfogalmazást ma már alapvetőnek
vesszük. Az optimalizált tér keresése folyamatosan jelen van az
építészeti és belsőépítészeti tervezésben egyaránt.
Doktori képzés alatt kapott feladatokra, megbízásokra nem önálló
munkaként, hanem sokkal inkább a kutatómunka részfolyamataiként
tekintettem. A releváns következtetések érdekében azonban fontos
volt, hogy a kutatást valamiféle kontextusba helyezzem.
A MILD
szempontokat

HOME pályázat kapcsán kialakult térszervezési
a

fenntarthatóság

alapelvei

határozták

meg.

Ebben az esetben a kutatás kiterjedt a társadalmi és közösségi
problémák keresésére. A megtervezett fenntartható lakóparkkal
részmegoldásokat kerestünk a fennálló problémákra. A liverpooli
demens betegeknek tervezett idősek otthona térszervezésével
tovább kutattam a MILD HOME kapcsán kiemelt egész világot érintő
elöregedett társadalmi problémákat. A projekt során olyan tereket
határoztam meg, amelyek akár gyógyító hatással is lehetnek az itt
élők számára.
A tervek megvalósulása során lehetőségem volt tapasztalatot
szerezni a kivitelezési folyamatokban is. Az első megvalósult terv
egy közismert művész családi házának belsőépítészeti kialakítása,
amelyet az Attract interior design stúdió csapatával terveztünk.
Megbízásunkkor a ház csak szerkezetkész volt, így még lehetőség
nyílt a belső térkapcsolatokkal való kísérletezésre.
A másik bemutatott munka, ifj. Kistelegdi István DLA és Kátai Nóra
családi házának a belsőépítészeti kialakítása. A tervezés folyamán
több térszervezési alapgondolatot kutathattam amelyekből a kortárs
térszervezés módokra tehettem megállapításokat.

Velencei Építészeti Biennále 2012.
Fotó: Szatlóczki Dóra Lilla
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MILD HOME PÁLYÁZAT
Optimális lakhatás
A MILD HOME pályázat egy olyan problémakört feszeget,
ami rendkívül fontos a mai világban. Az építészeti és fenntarthatósági
kérdéseken túl, a társadalmi kérdésekre is felhívja a figyelmet. Így
Farkas Petra tervezőtársammal több irányból közelítettük meg a
pályázatban felvetett kritériumokat. A koncepció megalkotásánál
fontosnak tartottuk, hogy az építészeti kialakításon túlmutatva
a társadalmi és gazdasági problémákra is keressük a lehető
legoptimálisabb válaszokat.

A tervezés során a gazdasági (funkcionális, esztétikai és
biztonsági) szempontok mellett az ökológiai, a szociális és etikai
szempontokat is figyelembe vettük, mivel a fenntartható építészet
nem csak a konkrét épületre vonatkozik, hanem annak tágabb
környezetére is. Olyan tervet készítettünk, amely jótékony hatással
van a környezetére, nem bocsát ki káros anyagot, ugyanakkor a
lakók számára kellemes környezetet biztosít.

Tervünk

magába

foglalja

a

gazdasági

szempontokat

(alacsony költségek, magas hatékonyság, kockázatcsökkentés,
jövedelmezőség), az öko- dizájn szemléletet (életciklus-elemzés,
anyagtakarékosság, energiahatékonyság, újrahasznosítás, megújuló
források alkalmazása, mobilitás, autonómia) és a társadalmi
hasznosság

(munkahelyteremtés,

egészséges

és

minőségi

munkakörnyezet, akadálymentesség stb.) kritériumait. Az említett
fenntarthatósági szempontok közül legfontosabbnak azt tartottuk,
hogy ideális (igények szerint változtatható térszervezésű), élhető
otthonokat alakítsunk ki. A tervezésnél a legfontosabb szerepet a
MILD HOME - fenntrathatósági koncepció
Meghatározó tervezési elvek bemutatása

változás és az idő figyelembevétele játszotta.
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Velencei Építészeti Biennále 2012.
Fotó: Szatlóczki Dóra Lilla
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Nemzetközi példák
Az építészet a társadalommal párhuzamosan globalizálódik,
így elkerülhetetlen a kutatások nemzetközi kontextusba helyezése. A
hazai folyamtok vizsgálata csak az internacionális gondolkodásmódok
ismeretében válnak teljessé, így a nemzetközi projektek feltárásával
kezdtük a tanulmányozást.
A tervezés előtt számos külföldi munkát kielemeztünk és
a számunkra kiemelkedő vonásokat igyekeztünk hasonló módon
megoldani, kialakítani. A választott projektek között voltak high-tech,
modern, rendhagyó, önfenntartó lakóparkok is, amelyekből kiemeltük
a legjobb megoldásokat és a levont konklúziókból létrehoztunk egy
jól működő fenntartható lakókörnyezetet.
Az egyik leginspirálóbb külföldi példa egy lengyel terv volt.
Bár az adottságok eltértek, de hasonló értékeket helyez előtérbe, mint
a MILD HOME pályázat. A projekt Marcel Matusz szakdolgozatának
munkája, az Eco-Village Wroclaw, amely egy lengyel településen
elhelyezkedő ökofalu terve.

A

projekt megalkotója hasonlóan

vélekedett a jövőbeli lakótelepekről. A tervezésnél a high-tech
megoldásokkal szemben a tervezési irányelvekkel igyekezett
megoldani a legoptimálisabb környezetet. A koncepcióban sokkal
fontosabb a tájolási és telepítési kérdések megfelelő kialakítása, mint
a drága gépészeti felszerelések beépítése. A terv megalkotására a
kortárs öko- építészek mellett, nagy hatással voltak a környezettudatos
low-tech filozófusok: Ellul, Illich, Bookchin és legfőképpen: Henry
David Thoreau. A szakdolgozat alapján a természetközeli és
természet- helyreállító tervezési mód, azaz a low-tech az iránymutató
a fenntartható lakópark és város megalkotásához. Fontos a helyi
anyagok, helyi készségek alkalmazása, ami által a koncepció
energia-hatékony lesz és önálló közösséget eredményez.
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A projektben egy olyan
közepes méretű város jön létre,
amelyben

egy

alkotja

lakkosságot.

a

öko-közösség
A

fő

kihívás az volt, hogy optimális
életkörülményeket

biztosítson

a közösség számára úgy, hogy
az építészet és az életmód is
közösen alkosson egy szigorú,
de teljesebb és környezetbarát
életet. A konklúzió az, hogy
a
és

környezet
az

aktív

bevonása

önfenntarthatóság

a

legfontosabb gondolat, amely a
jövőbeli lakóparkok kialakításban
meghatározó.
Látványterv: Marcel Matusz, Eco- Village Wroclaw. Forrás: http://www.archiprix.org/2015/index.php?project=3059
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Berlin: Tempelhof - közösségi kert
Fotó: Szatlóczki Dóra Lilla
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Egyetemünk nagy hangsúlyt fordít a külföldi tapasztalatszerzésre. Az előadások mellett fontos, hogy a való életben,
személyesen tapasztaljuk meg a kortárs építészetet. A legfrissebb
technikai

és

technológiai

fejlesztések

megismeréséhez

elengedhetetlen a nemzetközi építészeti tendenciák követése.
A doktori képzés alatt volt lehetőségem több külföldi
tanulmányúton is részt venni. Kutatási szempontból az egyik
legmeghatározóbb a Berlini tanulmányutam volt, amelyre a Campus
Hungary egyéni tanulmányútra elnyert ösztöndíjjal sikerült eljutnom.
A német főváros építészeti elemeinek megismerésén kívül, részt
vettem a DMY International Design Festival- on, ahol betekintést
kaptam a nemzetközi dizájn trendekbe is.
A Berlinben található híres épületeken kívül tanulmányoztam
az ottani lakóparkok kialakítását. A Harmadik Birodalom legfontosabb
katonai reptere, a Tempelhof újrahasznosítási projektje egy rendkívüli
megoldás az elhagyott területek újragondolására. A város 2008-ban
használaton kívüli állapotba helyezte a repülőteret, és a több mint 220
hektáros zöld területet a helyieknek adta. A berliniek pedig pillanatok
alatt birtokba vették és egy csodálatos közparkot hoztak létre, ami
Európa szinten az egyik legnagyobb. Az egykor kifutóként használt
betonplaccokat a sportolók vették birtokba, a füves területeket
piknikezésre és grillezésre hasznosítják, a megmaradt területeken
pedig közösségi kerteket hoztak létre. Már a 20. század elejétől
kialakult a közösségi kertészkedés kultusza. Akkoriban a közösség
erősítésén túl az élelmiszer-utánpótlásban is fontos szerepe volt.
A Tempelhof kialakítása az Allemende Kontor nevű szervezethez
köthető, melynek neve ó-németül közösségi kertészkedést jelent.
Céljuk a környezettudatosság erősítése, valamint a kulturális
sokszínűség harmóniájának megteremtése. A projekt feltárása nagy
hatással volt a MILD HOME koncepciójának kialakításában.
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A

Dániába szervezett tanulmányutam során is volt

lehetőségem tanulmányozni a közösségi koncepció szerint kialakított
lakóparkokat. A modern és fényűző építészeti csodák mellett
megtalálhatóak itt a hagyományos és a rendhagyó lakóparkok is.
Nagy hatással volt rám a Koppenhágában létrejött Christiania, azaz
Freetown Chrisiania. Az önjelölt autonóm városrész 84 hektáron
terül el a dán főváros területén, amelynek majdnem ezer állandó és
számtalan ideiglenes lakosa van. A berlini Tempelhof-hoz hasonlóan
egykor ez

a terület is katonai létesítményeknek adott helyet. A

közösségi összetétele és működése az egész világon rendhagyónak
számít.

A

hatóságok kommunaként tekintenek Christianiára,

amelynek egyedülálló státusza van és külön törvény is szabályozza.
Mivel a területen semmiféle rendfenntartó hatóság nincs jelen,
így a lakók egyfajta anarchiában élnek. Sokan közölük szociális
támogatásokra szorulnak, hajléktalanok és munkanélküliek. Mindezek
mellett rendkívül erősek a művészetekben. A közösségformálás
és fenntartás alapja a művészet. A kiemelkedő kézműves dizájn
tárgyak tervezésein túl, az előadóművészetekben is jeleskednek.
Van egy saját színtársulatuk is, a Solvognen group és országszerte
színvonalas performance-okat és happeningeket tartanak. Bár a
terület jogi státusza állandó vitákat indít, mégis a dánok úgy tekintenek
rá mint egy sikeres társadalmi kísérletre.
A létrejött közösség mindenképpen iránymutató a jövő számára. Az
itt élők úgy alkotnak egy jól működő társadalmat, hogy közben szinte
teljesen önállóak. Minden itt található létesítményt együtt alkottak
meg külső segítség nélkül. A területen nincsen bekötve áram, víz és
szennyvíz, ezekről is maguk gondoskodnak. Végül is elmondható
Christianiáról, hogy teljesen önellátó. A MILD HOME pályázat során
kiemelkedő szempont volt számunkra a közösség fenntarthatósága,
így Chrisiania működése egy rendkívüli példa.
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Dánia: Koppenhága, Christiania
Fotó: Szatlóczki Dóra Lilla

Dánia, Isbjerget projekt - Közösségi kert
Fotó: Szatlóczki Dóra Lilla
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A Dániában töltött idő alatt több dán városban is volt
lehetőségem tanulmányozni az ottani építészeti stílust. A városok
közül kiemelkedő jelentőségű volt számomra Dánia második
legnagyobb városa, Aarhus.
A tengerparton elhelyezkedő Isbjerget, azaz Jéghegy projekt
különleges formai megjelenéséről kapta a nevét. A sarkvidékről érkező
jégtömbökre utal a rendhagyó háromszög-geometrikus formavilága.
A komplexum a seARCH, CERBA, JDS architects és a Louis Paillard
építészek közös munkájával jött létre. A külső megjelenése mellett
a tervezők nagy hangsúlyt fektettek a különböző igények szerinti
téralakításoknak. A földszinten kétszintes városi lakóházakat
integráltak a lakóegységekbe, az épület csúcsaiban pedig nagyvonalú
penthouse- lakásokat helyeztek el. Az épületegyüttes legnagyobb
előnye, hogy az itt lakóknak nem egy átlagos alaprajzú és adottságú
épülethez kell alkalmazkodniuk. A külső formai adottságok több
különböző térszervezésű lakást eredményezettek. A lakások 55- 227
négyzetméter között változó méretűek, de nincs két teljesen egyforma
kialakítású tér. Megtalálható teljesen letisztult minimalista lakás és
olyan is, ami mellőzi a merőleges falakat és nagy transzparens
felületekkel fokozza az extravagáns térszervezést. A lakóknak így
lehetőségük van, hogy az igényeikhez idomuló lakást válasszák ki.
A Jéghegy komplexum és a mellette lévő többlakásos lakóépület
között egy a Tempelhof közösségi kerthez hasonló projekt jött létre. A
berlini kialakításhoz képest ez már egy rendezettebb, szervezettebb
közösségi kert. A kisebb nagyobb zöldséges és gyümölcsös ládákon
túl üvegházak és kisebb háziállatok is megtalálhatóak a területen.
A projekt lehetőséget ad az itt lakóknak a kertészkedésre és ezáltal
a közösség élet fejlesztésére is. Ez a projekt is alátámasztotta a
közösség fenntarthatóságának fontosságát, amelyet a MILD HOME
pályázat során a koncepcióba építettünk.

Isbjerget projekt:
Kétszintes alaprajz
Forrás: www.isbjerget.com
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Hazai tanulmányok
A koncepció megalkotása előtt tanulmányoztuk az eddig
megalkotott főbb szempontokat amelyek alkalmazásával határoztuk
meg a számunkra fontos pontokat.
Tinderenczl

Gábor A lakásépítés

minőségi

irányelvei

című

tanulmányának összefoglalójában határozta meg a fenntartható
lakótelep minőségi kritériumait: 6

1. Elhelyezkedés, városi életmód, környezet és illeszkedés:
•

Épített környezet minősége

•

Zöldterület és természeti környezet

•

Társadalmi környezet, kulturális örökség

•

Gazdasági környezet, munkaerőpiac

•

Környezeti terhelés, szennyezés kérdései

•

Talajadottságok és védelem

•

Ellátás, szolgáltatások, oktatás és rekreációs lehetőségek

•

Megközelíthetőség, infrastruktúra, közlekedés

2. Építési helyszín kialakítása

6

•

Telepítés

•

Táj és kerttervezés

•

Közösségi és közterületek minősége, játékterületek

•

Magán és közös területek minősége

•

Helyszín és épületek biztonsága

•

Belső közlekedési rendszer kialakítása

•

Parkolási lehetőségek

Tiderenczl Gábor: A lakásépítés minőségi irányelvei, Összefoglaló
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3. Építészet és lakásfunkció
•

Illeszkedés, egységesség, harmónia

•

Arányrendszer és formavilág

•

Tájolás, benapozás és kilátás

•

Lakás és helyiségek méretei és szobaszám

•

Lakásalaprajz: funkció és használati flexibilitás

•

A lakás egyes helyiségeinek használati értékei

•

Belső közlekedési rendszer, raktározás és megközelíthetőség

•

Intimitás, zónás tervezés, elhatárolódás

•

Biztonságos használat

•

Lakás akadálymentes használata, adaptálhatóság

4. Szerkezetek és építési technológia fenntarthatósága
•

Tartószerkezet, mechanikai ellenállás és stabilitás, állékonyság

•

Élettartam, tartósság

•

Tűzbiztonság

•

Zaj és rezgés elleni védelem

•

Gazdaságosság, költséghatékonyság

•

Beépített (primer) energiatartalom redukálása

•

Külső térelhatároló szerkezetek energiamérlege és hővédelem

•

Beltéri levegő minősége, káros emissziók elkerülése

•

Egészséges páratartalom, nedvességvédelem

•

Megfelelő szellőzés, légcsere

•

Hasznos és káros sugárzások, elektorszmog megfelelő kezelése

•

Egyéb egészségi, épületbiológiai és ökológiai szempontok

•

Távoli igényeknek megfelelő átalakíthatóság

•

Bonthatóság, építési hulladék kezelése és újrahasznosíthatósága.
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5. Épület fenntartható üzemeltetése és használata
•

Víztakarékosság: esővíz és szürke szennyvíz felhasználása

•

Háztartási hulladék kezelése

•

Karbantarthatóság, cserélhetőség

•

Használtai értékelemzések

3.

1.
2.

Tinderenczl Gábor A lakásépítés minőségi irányelvei című tanulmányának összefoglalójában található képek:

1. Ökológius sorház, „Eco house 99” Kolding & Videbaek, Dánia, 1997-98.
2. Ökofalu, Findhorn, Skócia. Alapkoncepció: Ekkehard Weisner és KeystoneArchitects
3. Energiahatékony sorház, Havrevangen, Ullerod, Dánia, 1994. Építész: Vilhelm Lauritzens T.

Tinderenczl Gábor összefoglalta a legfontosabb tervezési
irányelveket, amelyek segítenek a fenntartható lakópark megfelelő
koncepciójának megalkotásában. A kiemelt szempontokon túl fontos
megállapításokat tett a lakások helyigényeiről. A tervezés során az
optimális helyigényeken túl ügyelni kell a fontos kültéri kapcsolatokra
is. A lehető legnagyobb területű kertrészt, teraszt vagy loggiat kell
biztosítani színvonalasabb életminőség biztosításához.
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Természet és épített környezet találkozása
Fotó: Szatlóczki Dóra Lilla
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Családkutatás
A MILD HOME pályázat koncepciójának kiinduló pontja a család
fogalma. A család emberi közösség, a társadalmi együttélés
alapsejtje, legkisebb egysége, a társadalom fejlődésének függvénye,
a rokonok kapcsolatának történelmileg változó formája, amely követi
a társadalmi viszonyok alakulását. Eredeti jelentése mellett sokfajta
fogalomkör meghatározására is szolgál.
Alapjelentése a mindennapi szóhasználatban: a szülő(k), a gyerek(ek)
és legközelebbi hozzátartozóik közössége.
„Család és lakás kibogozhatatlanul összekapcsolódnak, a társadalom
a családi élet fenntartása és a gyermekek felnevelése alapvetően
a megfelelő lakáskörülményeken múlik, aminek hiánya a család
hanyatlását vonja maga után.” - Seebolm Committee Report, London
1968. 5

Családok állapotának átalakulása az idő függvényében

5

Tiderenczl Gábor Város, lakás, fenntarthatóság, Alaprajz 2001/6
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Családkutatásunk

alapja

a

családban

lévő

szerepek

definiálása . A családkutatások a családi szerepeket – legalábbis
az apából, anyából és gyermekekből álló családstruktúrákban –
többnyire adottnak tekintik. Az úgynevezett alapszerepek – az apa,
anya, fiúgyermek, leánygyermek, nagyapa, nagyanya szerepe
– kijelölése a családtagok biológiai és pszichológiai sajátosságai
alapján rendeződik el. A feladatkörök a család tevékenységeit
rendezik, annak céljai, eredményei szerint. Ilyen feladatkört jelenthet
például a család státuszának képviselete, a család pénzügyi, anyagi
ellátása, a háztartás vezetése, a gyermekgondozás, gyermeknevelés,
a betegápolás stb. A nők munkavállalásának elterjedése a családi
élet alakulását is jelentősen befolyásolta. A magasabb iskolai
végzettségre, szakmaszerzésre törekvés tömegessé válása a
gyermekek családi szerepét és családi feladatait is átformálta.
Megszűnt a gyermek, mint korán jövedelmező munkaerőforrás
szerepe, a tanulási idő 18–22 éves korig történő meghosszabbodása
pedig számottevően megnyújtotta a „gyermekstátuszban” töltött
időszakot. A gyermekeknek a tanulásra kell koncentrálniuk, így
kevéssé vesznek részt a családi munkamegosztásban. Ez egyben
a szülői szerepek és feladatok meghosszabbodását is jelenti. A
gyermek, mint örömforrás, s mint a szülői gondoskodás tárgya is
hosszabb ideig tölti be e szerepét, s egyre általánosabb, hogy olyan
„presztízsnyújtó” szereppel is rendelkezik, amely alkalmas arra,
hogy a szülők, a család kifelé, a külvilág felé jó képet mutasson fel
magáról, mint olyan családról, amely a gyermeket gondosan neveli
és jó szakmát ad a kezébe. De a szülői feladatkörök oly módon is
meghosszabbodnak, hogy a tanulmányaikat befejező, pályaválasztás
és családalapítás előtt álló fiatalok nagy része egy ideig még továbbra
is a szülők segítségére szorul. Ami a család hosszabb ideig tartó
együttélését is jelentheti.
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A család fogalmának definiálása volt az elsődleges szempont
a fenntartható közösség koncepciójának megalkotásában. A család
felépítésének átalakulásával a családok funkciói is megváltoztak. Az
elsődleges és legfontosabb feladata egy családnak a reprodukció,
azaz az utánpótlás volna, amely a biológiai újratermelődést biztosítja.
A fejlett társadalmakban már hosszabb ideje csökken a termékenység,
amelynek következménye a népesség elöregedése, hosszabb távon
pedig a népességszám jelentős csökkenése.
A család gazdasági funkciójára ma legáltalánosabban a
fogyasztási-, anyagi szükségletek kielégítése jellemző, de termelési,
szolgáltatási egységként is működhet.
Fontos funkciója a családnak a szocializáció: a család rendkívül
fontos szerepet tölt be az értékközvetítésben, a kulturális tőke
átörökítésében. A család közvetíti a társadalmi normákat, itt tanulják
meg a gyerekek azokat a szerepeket amik alkalmassá teszik őket arra,
hogy beilleszkedjenek a társadalomba. Viszont ez a szocializációs
szerep egyre szűkül mivel különböző társadalmi intézmények léptek
be a helyére, például iskola, óvoda, bölcsőde.
Megjelenik az öreg-gondozás, mint családi funkció. A
nagyszülők, dédszülők nem tartoznak ugyan szorosan a családhoz
és a velük való állandó együttélés, a közös háztartás is egyre ritkább.
Az idős-gondozás azonban jórészt a családok feladata. Így fontos
kérdéseket feszeget az idősek helyzete a mai társadalomban.
Az öregedő társadalom az egész világban jelen van. Az Európai Unió
lakosságának 18 százaléka volt 65 év felett 2010-ben, ami várhatóan
2030-ra 25 százalékra emelkedik. A probléma megoldására számos
kutatási munkát végeznek világszerte. Mára már több iránymutató
részmegoldás is született a súlyos problémára.
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A fenntarthatóság jegyében szociológiai kutatással is
foglalkoztunk, ami az alapját képezi az új térszervezési módnak.
Kutatásunk koncepciójának lényege, hogy az épületek fenntartása
mellett a lakótelepen élő közösség is legyen fenntartható. Így
tanulmányoztuk a család összetételének alakulását és a funkcióit.
Egy időintervallumon ábrázoltuk, hogy hogyan változtak az
együttélési szokások egészen a kezdetektől napjainkig. A kutatásunk
alátámasztotta felvetéseinket. Például a gyűjtögető életmódnál
főként kis családok éltek együtt és nem is volt túl sikeres ez a
felépítés mivel csak kevés élelmiszerhez tudtak így jutni. A vadászó
életmód már igényelte a nagyobb összefogást, ezáltal több család
élt együtt és hatékonyabban tudtak élelemhez jutni. Ennél az
életmódnál már felmerül az öreg-gondozás fogalma is. Ugyanis
az idősebbeket is ellátták amikor szükség volt rá. A földművelő
életmóddal alakult ki a nagycsaládos modell. Az iparosodás és az
urbanizáció hatásaként jött létre a mai tipikus család modell, amelyre
jellemző a létszámcsökkenés, a generációk különélése és a családok
elkülönülése.
Grafika: Családok alakulása az idő függvényében

Gyűjtögetés
kevés élelem
kis család

Vadászó életmód
több család együttélése

Földművelés, állattartás
letelepedés
nagy családos modell

Iparosodás, urbanizáció
biztos megélhetés
igénye
létszámcsökkenés
generációk külön élése
családok szétválása
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Az

öregedő

társadalmi

probléma

megoldása

viszont

nemcsak a társadalomkutatók feladata. Jelenleg a demográfiai
öregedés szerves része az átfogó népességfejlődési tendenciának.
Mindamellett az bizonyos, hogy az öregedés súlyos alkalmazkodási
nehézségeket von maga után, amelynek megoldása bonyolult
feladat a modern társadalom számára. Az elöregedési folyamat
jelenlegi állapotának megoldásához minden terület és tudományág
részmegoldására szükség lehet. Tehát az átalakuló társadalom érinti
az építészeti kialakításokat is, aminek a segítségével kedvezőbbé
lehet tenni a jelenlegi helyzetet.
Az elöregedő társadalom a mi országunkban is nehézséget
okoz, így a probléma megoldása érdekében vontuk be a térszervezési
típusterv megalkotásának a koncepciójába. A MILD HOME pályázatba
tervezett egységekkel nem csak a szülők tudnak gondoskodni a
nagyszülőkről, hanem a nagyszülők is tudnak a szülőnek segíteni.
Több probléma megoldása is lehet a nagy családtípus modell felállása.
Az időskori magányosság helyett a nagyszülők fontos feladatokat
tudnának elvégezni, amitől ismét hasznosnak éreznék magukat.
Továbbá a fiatal párok is bátrabban vállalhatnának gyermeket tudván,
hogy van segítség és nem kell feladni a karrierjüket, valamint nagyobb
anyagi biztonságban nevelhetik őket. Az idősebb korosztálynak a
lakótereken kívül is lehetőséget biztosítottunk a hasznos időtöltésre.
A többlakásos épülettípusban lakók számára a közösségi funkciójú
épület tetején kialakított tetőteraszon biztosítottunk lehetőséget a
kertészkedésre. Az épületen belül pedig kulturális tevékenységek
által van lehetőségük a közös alkotásra.
<-•
•
•
•

Grafika:
önellátó: önálló lakás / ház
házi segítségnyújtás
idősek klubja, napközis otthon
idősek otthona
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Generációs szakadék- életkép
Fotó: Szatlóczki Dóra Lilla

MILD HOME pályázat
Látványterv - madártávlat
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MILD HOME PÁLYÁZAT BEMUTATÁSA
Telepítés
A település ökológiai lábnyomának csökkentése, azaz
a biológiailag aktív felületek növelése, valamint a közlekedési
igény, az energiahasználat, a vízhasználat és a hulladékképződés
minimalizálása volt a tervezési irányelv.
A környezetet megvizsgálva arra jutottunk, hogy a területen
megtalálható minden olyan funkció ami az itt lakó embereket
kiszolgálná. Ezért a telepítés kialakítása szervesen nem kapcsolódik
a környezethez. Így lehetővé tettük, hogy a tervezett lakótelep
bárhová telepíthetővé váljon.
A pályázatban

szereplő

tervezési

terület

Tatabányán

helyezkedik el, amelyet északról egy szinte beépítetlen rész,
nyugatról a volán épületei, délről családi házas övezet, keletről pedig
beépítetlen terület határolja. Az északi oldalon húzódó Galla- patak
határozta meg a fő telepítési irányt. Ide kapcsolódnak a közösségi
funkciók színhelyei. A patak mentén kialakított parkos sétány és
kerékpárút megfelelő kikapcsolódást nyújt a lakóknak. A tervezett
kiszolgáló funkciójú épület is a patak tengelyét erősíti. A helyi
lakosok által üzemeltetett kisvállalkozások itt kapnak helyet. Olyanok
mint például fodrászat, zöldséges, kávézó. Itt található továbbá a
fenntartható közösséget létrehozó előadóterem, ami lehetőséget
nyújt a kulturális élet felpezsdítésére. Az épület keleti felében egy
újrahasznosító- komposztáló központot hoztunk létre. Viszonylag kis
méretű a tervezési helyszín, a 100-200 lakásos kialakításhoz. Így a
kiszolgáló épület tetejét kihasználva biztosítottunk plusz zöldfelületet.
A lakótelepen élők itt kertészkedhetnek és megtermelhetik a számukra
megfelelő zöldségeket és gyümölcsöket. Így a társasházban élők is
megtapasztalhatják a kertészkedés örömeit. A kisebb gyerekeket
megtaníthatják az idősebbek, hogy hogyan kell a növényeket
gondozni. Ezzel a funkcióval erősödhet a generációk közötti kapcsolat
és csökkenhetnek a fogyasztói társadalom rossz szokásai.

MILD HOME
helyszínrajz
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Fenntartható lakópark
Az építészeti koncepció meghatározó tényezője volt a
fenntarthatóság. Az építészeti tervezést alapos tanulmányozás
előzte meg a mai magyar lakásépítésről. A lakásokhoz társuló
igények

igencsak

megváltoztak

korunk

gyors

életmódjának

létrejöttével. Felmerültek olyan szempontok is amelyek eddig nem
voltak mérvadóak. Legfontosabb tényezők egyike a minőség. A
cél olyan lakások kialakítása, hogy lehetőséget adjon az emberi
humánum kibontakozására valamint, hogy a tervezett lakások
otthonná váljanak. A fenntartható építés mellett
igények

a

felmerültek új

lakásfunkciókkal, a méretekkel, a formával és az

anyagokkal kapcsolatban. Az optimális lakásminőség és az építés
fenntarthatósága jelentősen növelheti az általános életminőséget.

MILD HOME
Telepítési vázlatterv
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Minimum- optimum
A optimális lakótér kutatása már az építészet kezdetétől jelen volt,
ám fokozatosan nagyobb hangsúlyt kapott a lakótér szervezése.
A belső térszervezés előtérbe kerülésével komoly szabályokat is
megalkottak, amivel igyekeztek meghatározni a minimális méreteket.
Ma az OTÉK az iránymutató, hogy mire mennyi területtel érdemes
számolni. Valójában viszont a felgyorsult világnak köszönhetően a
minimális helyigény is változik, így nehéz már általános szabályokat
hozni.
Az optimális térigény keresésére több jelentős méretezési rendszer
is kialakult az idők folyamán. Vitruvius illusztrációjában Leonardo
arányfiguráját jeleníti meg az aránymetszés szerkesztésének
bemutatására.

Grafika: Leonárdo arányfigurája, Vitrivius illusztráció és az aránymetszés szerkesztése
Forrás: Bitó János, Lakóházak tervezése, Budapest, 2003. (10. oldal)
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A kiemelkedő francia építész, Le Corbusier egy olyan
mértékrendszert dolgozott ki és alkalmazott is saját terveinél,
amelyben az emberi test méret arányrendszerét egyesíti a metrikus
rendszerrel, valamint a hüvelyk-láb rendszerrel is összevonja.

Grafika: Le Corbusier: MODOLUR. Az első verziójú arányfigurája és a végleges
Forrás: Bitó János, Lakóházak tervezése, Budapest, 2003. (11. oldal).

A MODULOR geometriai rendszer alapja egy hat láb
magas (183 cm) emberi figura. Aranymetszéssel meghatározza a
köldökmagasságot, ami körülbelül 113 cm. A kapott méret kétszeresét
veszi a felemelt kéz magasságának (226cm). A méretek különbségei
létrehoznak egy olyan számsort (226, 183, 113, 70, 43 cm), amelyek
aranymetszés viszonyban vannak egymással. Két különböző
magasságú oszlop megrajzolását (226 és 183 cm) osztja kisebb
részekre az aranymetszések sorozatával aminek eredménye, hogy
egyik oszlop méretei a másik oszlop kétszeresei. A mértékrendszer a
gyakorlatban némi kerekítéssel, de alkalmazható.
Az első verzióban ez az arányfigura csupán 176 cm-es volt az
átlagmagasságból adódóan, de ez az átlagos méret nem ad jó
megoldásokat az általánosan használható terek méretezéséhez.
Corbusier arányrendszere rendkívüli szellemi teljesítmény, ám nem
terjedt el a gyakorlatban.
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Mivel a mai világban egyre kevesebb a beépíthető terület, így
a lakások mérete is egyre kisebb a nagyobb városokban. Kiindulási
alapnak vettük az egyre jobban elterjedő minimalizmussal kialakult
téralkotási stílust, ami a lehető legkisebb térigényű lakóknak felel
meg. Kísérleteztünk a tárgyak és falak flexibilis megalkotásával
létrehozható mindig megújuló terekkel, amelyek által élhetőbbé
lehet tenni a kis négyzetméterekből származó szűkös életteret.
Ám a megalkotott terek vizsgálatával bebizonyosodott számunkra,
hogy ez jelenleg Magyarországon még nem indokolt térszervezési
mód. Valamint a variálhatóság által okozott energiafelhasználás
és anyagi ráfordítás nem térülne meg. Így a minimalizáló tereket
elvetettük és az optimalizálásra fókuszáltunk. A méreteket növelve
jutottunk el az ideális alaprajzi kialakításhoz. Az optimalizált élettér
megalkotásához a kor igényeinek megfelelve hoztunk létre megfelelő
méretű és minőségi tereket. A házak és lakások megtervezésén túl a
belső tereket is tökéletesítettük. A berendezések és bútorok részletes
kidolgozásával egy fenntartható és korszerű otthont terveztünk, ami
a tulajdonosok igényihez alkalmazkodik és az életmódjukkal együtt
formálódik.

MILD HOME
Alaprajzi kísérletek a minimumtól az optimum felé
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A lakóterek kapcsolatai jelentősen befolyásolják a lakásban
élő

háztartás

tagjainak

mentális

komfortérzetét

és

emberi

kapcsolataik megnyilvánulásait. Azt, hogy egy lakás „barátságos”,
vagy „meghitt”, „otthonos” vagy „elegáns” stb., nagyrészt a
térkapcsolatok jellege dönti el. Ezért nagyon fontos volt számunkra,
hogy jól komponált személyre szabott tereket hozzunk létre. A
szabványok által létrehozott szempontok már csak irányelvek voltak
számunkra a minimális élettér létrehozásához. A

modern élet

vonzata az új típusú terek alkotása is. A födémek és tömör falak
rendszerének megtörésével számos térhatárolási lehetőség adódik.
Az építészet és belsőépítészet számtalan lehetőségével bármilyen
térelválasztást létre lehet hozni és ezeket a tervekben is alkalmaztuk.
Összességében a hagyományos térszervezés volt a kiinduló pont,
majd a minimális életterek kutatásával jutottunk el az optimalizáló
terekhez. Kutatási kísérleteink eredményeként bebizonyosodott,
hogy ez a térszervezési irány az előremutató a kortárs tervezésben.

III.TÉZIS

Ideális esetben a lakótér kialakítása rugalmas. A terek
formálhatóak, bővíthetőek, átépíthetőek és egy funkcióváltásnál
is könnyen korszerűsíthetőek az adott elvárásoknak megfelelően.
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Térszervezés
A MILD HOME pályázati koncepciójának megalkotásánál
arra törekedtünk, hogy magasabb és alacsonyabb árfekvésű
lakásokat, családi házakat is tervezzünk, ami által szélesebb körű
igénynek tudunk megfelelni. Az elérhetőbb lakásoknál is igyekeztünk
biztosítani a fenntarthatóság szempontjait. Fontos volt a komplex
minőség, a költséghatékonyság, valamint ügyeltünk rá, hogy a
befektetés életszakasznak megfelelően a lehető legjobb megtérülése
érvényesüljön. A magasabb árkategóriájú lakásoknál, házaknál az
előző szempontok mellett ügyeltünk arra, hogy a tervezett terek minél
inkább az azt felhasználók igényeinek feleljenek meg, mindemellett a
formai és esztétikai minősége is kiemelkedő legyen.
A kialakult koncepció szerint így két háztípust alakítottunk ki.
Az egyik a családi ház kerttel, a másik a társasház több lakással.
A családi házak kétszintesek és modul alaprajzzal rendelkeznek.
A nyílászárók elhelyezése a tájolásnak megfelelően két típusra
bontható. A parkolás a ház előkertjében lévő gyeprácson biztosított.
A hátsókert pedig lehetőséget nyújt a kertészkedésre, pihenésre. A
társasházak is követik a családi házak moduláris alaprajzát. Ezen
belül két típust alakítottunk ki: a családok méretéhez igazodva egy
nagyobb és egy kisebb méretűt. A parkolókat az épületek bejáratához
igazítva telepítettük zöld övezettel.

MILD HOME
Nappálya és lakópark kapcsolata
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A tervezett alaprajzok
koncepciójánál

MILD HOME: Családi ház alaprajzi variálhatósága

fontosnak

tartottuk, hogy a kialakítható
alaprajzokon
a

szemléltessük

lehetséges

variációkat.

Alapvetően kétféle alaprajzi
típus készült, az egyik a családi
házakhoz, a másik pedig a
többlakásos házban kialakított
lakásokhoz. Mindkét opciónál
a rugalmasságra alapoztuk a
tér megtervezését. A kialakított
alaprajz vázlatokon jól látható
a különböző életciklusoknak
megfelelő kialakítás. A vázlatok
bemutatnak pár opciót az
alaprajz

újragondolására

a

növekedésének

család

esetében.

Természetesen

ezek a helyiségek bármilyen
más

a

kialakított

lakók

igényeire
funkcióra

átformálhatóak. A koncepciónk
egyik alapgondolata, hogy egy
egységes modul rendszeren
belül létrejöhessen egy olyan
fenntartható

otthon,

amely

komfortos lehet egy kis és
egy nagy létszámú család
esetében is.

MILD HOME: lakások alaprajzi variálhatósága
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Alaprajzi modul
A kétszintes családi házak alaprajzai a családok alakulását
figyelembe véve jöttek létre, ezért rugalmas alaprajzot terveztünk
meg. Földszinten egy alternatív megoldás látható a szélfogóra,
miszerint a külső térben helyezkedik el, ezzel is növelve a belső tér
minőségét.

A közlekedőket minimalizáltuk, hogy minél nagyobb

teret lehessen lakófunkcióként felhasználni. A középső mag a
vizesblokk, illetve a lépcső. Ez funkcionálisan leválasztja a nappali
zónától a hálót, amelyhez tartozik egy nagyobb gardrób is.
Az emeleten 2-3, akár 4 lakóhelyiség is kialakítható igényektől
függően, valamint itt is ismétlődik a középen elhelyezkedő vizesblokk,
és egy erkély is helyet kapott. A helyiségek funkcióváltással
hálószobává, dolgozószobává, játszószobává stb. alakíthatóak, így
alkalmas többgyerekes család kényelmes otthonává válni akár a
nagyszülőkkel együtt is.
MILD HOME
Családi ház alaprajza
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MILD HOME / külső látványterv

MILD HOME / Nappali látványterv
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MILD HOME
Többlakásos társasház lakásainak alaprajza
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A többlakásos társasház alaprajza ugyanarra a
modulrendszerre épült mint a családi házé. Mivel itt nem a
külső térből érkezünk a lakásba, így az előszoba funkciójára
nem volt szükség. A lakások egyszintesek, ezért a középső
magban elhelyezkedő vizesblokk mellé egy nagyobb gardrób
helyiség is elfért.
Két

különböző

méretű

alaprajzot

alakítottunk

ki. Az

elrendezése azonos, de a mérete jelentősen eltér. A nagyobb
lakásban lehetőség van a hálószobát akár két teljesen
különálló szobára szeparálni úgy, hogy még kellemes
térélményt adjon.
MILD HOME / Tetőterasz látványterv
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Fenntarthatóság
•

A növények a legjobb napenergia lekötők, nem hővé alakítják
a napenergiát mint például az aszfalt vagy a fal teszi, hanem
elsősorban a széndioxid felbontásához használják. Másodsorban
pedig a víz párologtatásával hűtik a környezetet. A vertikálisan
futtatott növények tisztítják a levegőt, felfogják a csapadékot, amely
ezáltal nem közvetlenül a falra csapódik le, valamint felfogják,
tompítják a zajokat is. A falakat nyáron a felmelegedésétől, télen
pedig a léhűlésétől védik. A függőleges növényfal a családi házak
szélfogójánál a többlakásos épületeknél pedig a lépcsőház falain
jelenik meg. A horizontális zöld falat vadszőlő képezi.

•

Az anyagválasztásnál több szempontot vettünk figyelembe a fő
cél elérése érdekében, ami az volt, hogy minél több költséget
spóroljunk meg az itt élők számára. A kiválasztott szerkezet
anyaga tégla.

Elsősorban azért, mert ez egy természetes

anyag és kedvező áron beszerezhető, valamint a helyi éghajlati
körülményeknek is ellenáll. Másodsorban pedig azért, mert
a kedvező beszerzési ár miatti megtakarítás lehetővé teszi a
munkát végzők kedvezőbb megfizetését. Koncepciónk szerint
az építkezésen helyi munkások dolgoznának, így biztosítanánk
jövedelmi forrást a fenntartható városrész lakóinak.
•

A tervezett épületek optimális hőmérsékletének a biztosítása
távfűtéssel is megoldható, viszont az elsődleges fűtési megoldás
fatüzeléses módszerrel történik. Ezért a választott kazán központi
fűtési rendszerekben is alkalmazható.

Homlokzat évaszakok szerint
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MILD HOME / Terasz látványterv
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•

Az

épületek

tetejéről

lefolyó

esővíz

újrahasznosításával

nagy mértékben lehet csökkenteni a felmerülő költségeket.
A takarékoskodás mellett a környezetvédelem indokolja az
esővízgyűjtőt. Mivel az emberek naponta átlagosan 150
liter ivóvizet használnak el olyan dolgokra, amelyek 50%-át
esővízzel is tudnánk helyettesíteni, így indokolt a csapadék
gyűjtése és felhasználása. Akár épületen belül a WC öblítésére,
ruha

mosására vagy kertek öntözésére is felhasználható a

csapadékvíz. Ezáltal az ivóvíz felhasználás mintegy 50%- os
mértékben csökkenthető. A vízdíjak egyre jobban emelkednek,
a teljes csapadékvíz hasznosító berendezés beépítésének
díja pedig 5-8 év alatt meg is térülne. Ma már több európai
országban is anyagilag támogatják az önkormányzatok az esővíz
felhasználását.
•

Manapság a nyílászárók nagyon jól zárnak és szigetelnek,
ami nagyon hasznos az energiatakarékosság szempontjából.
Viszont így több elhasznált levegő marad a belső térben. A jó
komfortérzet kialakításához a gravitációs szellőzést részesítettük
előnyben. Ezzel a módszerrel csendesen és olcsón cserélhetjük
az elhasználódott levegőt. A nyomáskülönbséget és légáramot a
szél hatása, a külső és belső léghőmérsékletek közötti különbség
fejti ki. Ez a fajta szellőzés nagy mértékben függ a környezeti
adottságoktól. A műszaki elemzések szerint a gravitációs
szellőztetés az év 70 százalékában működőképes. Azokban
a terekben ahol ez mégsem működne, például a földszinti
fürdőszoba, ott a gépészeti szellőzés biztosítja a folyamatos
légcserét.
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“Egészséges épített környezet létesítése és felelős fenntartása az
erőforrások hatékony kihasználásával, ökológiai elvek alapján”
(C. Kibert; CIB 1994 Tampa) 7

MILD HOME / Családi ház, metszet

6

C. Kibert; CIB 1994 Tampa. Forrás: Medgyasszay Péter: A fenntartható építés. www.fenntarthato.hu/epites/leirasok
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Utcakép
Fotó: Szatlóczki Dóra Lilla
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LIVERPOOL DEMENS IDŐSEK OTTHONA
Projekt bevezetés
Erasmus ösztöndíjat kihasználva volt lehetőségem Angliában
is kutatni a téralkotás változásait. Liverpoolban töltött idő alatt a
témámnak megfelelő tervezési feladatot választottam. A MILD HOME
pályázat alatt kutatott témát itt tovább fejleszthettem. Angliában még
inkább jelen van az elöregedő társadalom problémája, így az ott
kapott feladatban is erre a fontos kérdésre kerestem a választ. A MILD
HOME pályázat során tett tanulmányok által már megfogalmazódott,
hogy erre a kérdésre több tudományágnak is részválaszt kell adnia.
Így építészként fontosnak tartom, hogy foglalkozzunk az idősödő
társadalom problémájának a megoldásával. A pályázat során arra
törekedtünk, hogy visszaintegráljuk az idősebbeket a családba és a
lakóközösségekben kapjanak új feladatokat. A liverpooli projektben
már egy súlyosabb helyzetre kerestem a megoldást, ahol az
időseknek már kezdődő vagy súlyosabb demenciájuk is van. Sajnos
ez a betegség egyre jellemzőbb egész földrészen, főként a fejlettebb
városokban, országokban. Európában már meghaladta a hétmillió főt,
Magyarországon pedig minimum 160 ezer ember érintett a demencia
betegségében. Előreláthatóan 2050-ben már több mint 100 millió
demens lesz világszerte. Angliában is jelentős ez a folyamat, amit
több úton is próbálnak orvosolni.

Népesség
aránya
2050-ben
Ageing in the Twenty-First Century:
A Celebration and A Challenge

Grafika forrás: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2014/pdf/ee8_en.pdf
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Angliában fokozott probléma az elöregedett társadalom ami
sajnos a demens beteg számának nagyfokú növekedésével is együtt
jár. Feltehetően 2033-ra a népesség 60 százalékát 65 évnél idősebb
emberek alkotják. A 21. század legfontosabb egészségügyi kihívása
a demencia kérdése. Az öregedő brit lakosságra már eddig is jellemző
volt a demencia, de feltehetően ez jelentősen növekedni fog. Az
Egyesült Királyságban jelenleg több mint 800.000 idős demens beteg
él ami várhatóan megduplázódik 2040-re.
Kutatási eredmények bizonyítják, hogy a kórházba került
betegeknek sokkal gyorsabb a leépülésük mint akik a megszokott
ismerős környezetben töltik idős éveiket. A tervezési koncepcióban
nagyon nagy szerepet játszik a hasonló környezet kialakítása, amely
nyugodt és ismerős a betegek számára. Továbbá fontos szempont,
hogy biztosított legyen a betegségük szintjéhez képest a lehető
legoptimálisabb körülmény, valamint kisebb nagyobb mértékben a
függetlenség vagy annak érzete.

Népesség aránya 0-4, 0-14 és 60 év felettiek 1950 és 2050 között
Ageing in the Twenty-First Century: A Celebration and A Challenge
Forrás: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2014/pdf/ee8_en.pdf
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Magány- életkép
Fotó: Szatlóczki Dóra Lilla
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Koncepció
Körültekintően, nagy odafigyeléssel kell megközelíteni az
optimális demens otthon épületének megalkotását. A cél az, hogy
az idősebb emberek élvezzék az életet és

egészségesebben,

aktívabban és független módon éljenek egy inspiráló környezetben
az idős demens gondozás mellett.

A betegeknek tervezett lakások esetén kritikus tervezési kérdések
közé tartoznak az alábbi pontok:
•

kiterjedt nappali fény

•

a térérzet

•

nyugalom

•

közösségi és családi élet

•

a személyes tér

•

kilátás a természetre

•

inger gazdag környezet

Nagy- Britanniára jellemző, hogy az idősek nagy része
már magára maradt és nincs aki ellássa az eddig megszokott
környezetében. A tervezési feladat a demens betegek számára
kialakított idős-otthon, amely lehetőséget nyújt a teljesebb életre.
A koncepció kialakításában a gazdasági szempontok mellett
fontosak az ökológiai, társadalmi és etikai aspektusok is, mivel a
fenntartható építészet nemcsak adott épületre vonatkozik, hanem
a tágabb környezetére is. Nagy hangsúlyt helyeztem arra, hogy
a tervezett idősek otthona ne bocsájtson ki káros anyagokat és a
lehető legkellemesebb atmoszférát nyújtson az ott élők, dolgozók és
látogatók számára.
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Pszichológusi egyeztetés és alapos kutatás előzte meg
a funkcionális koncepcióalkotást. Eredményeként a téralkotás
tervezésének szerves része az emlékezés terápia, miszerint a
hétköznapok fontos részét képezik a memória frissítéshez szükséges
tárgyak és kiegészítők beépítése. Az apróságoknak tűnő emlékezést
segítő funkciók bizonyítottan javítják a pszichológiai jólétet, valamit
lassítják a demenciával járó agyi hanyatlást.
Számomra az egyik legfontosabb szempont az volt, hogy
az idősek újra aktív életet élhessenek a tervezett komplexumban.
Fontosnak tartottam hogy az épület lehetőséget biztosítson arra,
hogy az idősek hasznosnak érezzék magukat, ami plusz értelmet is
adhat az életüknek. Például beépítettem a koncepcióba több zöld
felületet ahol a lakók kertet gondozhatnak, zöldséget, gyümölcsöt
termelhetnek. Mivel a demenseknek az eddig kialakult rutint és
feladatokat javasolt fenntartaniuk, így aki például kertes házban élt,
az is folytathatja a megszokott teendőit.
A háziállatoknak köztudottan kiemelkedő szerepe van az idősek
életében. Az állatok segítségével már évtizedek óta nyújtanak
terápiás kezelést, ami a demens betegnél kifejezetten javasolt. Sok
idős marad teljesen egyedül és egy háziállattal válhat újból teljessé
az élete. Így olyan épületkomplexumot terveztem, ahol a kertesházas részek mellett egy másik épületszárny is állatbarát lehet.
A növények és az állatok mellett a szociális életnek is nagyon jótékony
hatása van, ezért biztosítottam több közösségi helyet ahol tarthatják
a csoportos terápiákat, valamint együtt lehetnek a családtagjaikkal
vagy idős barátaikkal. A több különböző funkciójú közösségi
helyiségekben minden adott hogy a demens betegek kulturális életet
élhessenek.
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Projekt bemutatása
A koncepció célja, hogy a körülményekhez képest is teljes
életet élhessenek az otthonban élő idősek. Az eredményesség
érdekében több erre funkcionáló részt terveztem a komplexum belső
és külső tereiben egyaránt.
A kültéri környezet jótékony hatásának fokozására a közös
zöldfelületeken kívül, kertes és teraszos lakásokat is terveztem a
betegek számára. Mivel a demenseknek az eddig kialakult rutint és
feladatokat javasolt fenntartaniuk. Aki például kertes házban élt, az
itt is folytathatja a megszokott teendőit. Lehetőségük van saját kertet
gondozni amelyben kisebb háziállatokat is tarthatnak.
B. Levinson amerikai pszichológus figyelt fel először az állatterápia
jótékony hatására az 1960-as években. A terápiás eredményei
bizonyítják, hogy az állatokkal való kapcsolat csökkenti a feszültséget,
félelmet, valamint a szorongás tüneteit is enyhíti. A lelki hangulatjavítás
mellett a testi erőnlét fenntartásában is segít, hiszen az állatok
jelenléte mozgásra is ösztönzi az embereket. Továbbá kutatások
eredményei bizonyítják, hogy a házi kedvencek simogatása enyhíti
a kéz kisizületeinek merevségét. A demencia előrehaladásának
egyik fokozó eleme az időskori magány. Sok idős marad teljesen
egyedül és egy háziállattal válhat újból teljessé az élete. Így olyan
épületkomplexumot terveztem ahol a kertes-házas részek mellett az
épületen belül több szárny is állatbarát lehet. A növények és állatok
ápolásán túl, a szociális életnek is nagyon jótékony hatása van,
ezért biztosítottam több közösségi helyet, ahol tarthatják a csoportos
terápiákat, valamint együtt lehetnek a családtagjaikkal, vagy idős
barátaikkal. A más- más funkciójú közösségi terekben a demens
betegeknek lehetőségük van a kulturális élet több formájára is. Bár
a művészetterápia, állatterápia, zeneterápia nem eredményeznek
gyógyulást, de könnyebbé teszik a mindennapokat és javítják a beteg
kedélyállapotát.
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Kapcsolatok - Kutyaterápia
Fotó: Szatlóczki Dóra Lilla
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Tervezési terület
A

tervezési

terület

Liverpool

belvárosának

peremén

helyezkedik el mintegy 4200 négyzetméteren. A helyszínen belül
három méter szintkülönbség van, amit a tervezés során ki is
használtam, hogy minél jobb adottságokkal rendelkezzen az épület.
Több gyönyörű fa áll a területen amelyek megtartásával határoztam
meg a beépítési helyszínt. Mivel rendkívül fontos a zöld felület és a
kilátás a betegek számára, ezért igyekeztem minél nagyobb területet
hagyni beépítetlenül.
A tervezési helyszínt egyik oldalról négysávos főút határolja, amely
viszonylag zajos. Szerencsére a többi irányból csendes kisebb utak
veszik körül, így egyértelmű volt a telepítés fő iránya. A Firma d.o.o.
architecture studio Nursing & Retiree Home nevű projektje nagyon
inspiráló volt számomra. Az általuk meghatározott tervezési irányok
motiválóak voltak a telepítési irány és tömegformálás megalkotásában.
Mivel én is úgy vélem, hogy sokkal kellemesebb környezetet adhat egy
törtebb épületforma mint egy nagyméretű, ezért ezeket a tervezési
elveket alkalmaztam az épület megformálásánál. Kiemelten fontos a
benapozás, a tájolás és a jó kilátás, amit a több részből álló épület
megfelelően biztosítani tud.

Liverpooli tervezési terület
Fotó: Szatlóczki Dóra Lilla
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Liverpooli Demens Idősek Otthona
Földszinti alaprajz
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Tömeg kialakítás
Az épület három fő egységből áll amelyet egy főfunkciójú
épületszárny köt össze. Minden épületrész különböző szerepű
tereket határoz meg. A végeleges épületforma kialakításánál egy
nagyobb tömegből indultam ki. Mivel ezzel a megoldással jutna az
épület a lehető legkevesebb természetes világításhoz, szellőzéshez
és zöldterülethez, ezért három részre osztottam a tömeget. Fontos
szempont volt azonban, hogy az épületen belül a betegek el tudjanak
jutni az összes szárnyba, ezt biztosítja egy merőleges összefogó
épületrész. A nagyobb napfény érdekében két épületrész a déli
benapozás felé megtörik. A tető dőlésszöge is ehhez az irányhoz
alkalmazkodott és északról dél felé csökken úgy, hogy közben
több irányba is törik. Az elvett zöldterületnek a kompenzálásaként
zöld tetőket terveztem kicsit csökkentve az ökológiai lábnyomot. A
három méter szintkülönbséget kihasználva alakult ki a koncepció.
A legnagyobb épületrész háromszintes, a középső kettő, míg
a legkisebb és az összekötő egység egyszintes. A két kisebb
egységhez saját kertrész és terasz is tartozik. A főépületben lakók
számára pedig közösségi kertben és parkban van lehetőségük a
természetben pihenni. A nyugodtabb hangulat megteremtésére a zöld
területet a csendesebb kis utcák felé tájoltam. Az épület főbejárata
a forgalmasabb út mentén helyezkedik el, ám itt is több zöldterület
kapott helyet és ezek pufferzónaként csökkentik a zajszintet.

67

Liverpooli Demens Idősek Otthona
Tömeg kialakulás

Liverpooli Demens Idősek Otthona
Benapozás vizsgálat
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Funkcionális kialakítás
A összekötő blokkban található a főbejárat amelyet a főút
és parkolók felől lehet megközelíteni. A bejáratnál van a recepció
és a hatalmas fogadótér. Ebből a helyiségből akár egyből az otthon
kertjébe lehet jutni. A mentők számára kialakított bejárat is ehhez a
térhez kapcsolódik, hiszen így könnyen megközelíthető a szárnyak
mindegyike, valamint a súlyosabb demens betegek számára
kialakított blokk is innen érhető el a legkönnyebben. Ez a közösségi
funkciójú szárny. A fogadó térből tovább haladva található egy
nagyobb szociális helyiség ahol az idősek tudnak biliárdozni,
kártyázni, bingózni... Tulajdonképpen a helyiség játszószobaként
funkcionál. A betegek, látogatók és dolgozók számára egy nagyobb
komplex bolt is ebben a részben helyezkedik el. Lehetőséget ad az
idősek számára , hogy nagyobb igénybevétel nélkül megvegyék
amire szükségük van. Így ez a funkció is erősíti a függetlenség
érzetét elősegítő koncepciót. A szárnyban található még egy
művészszoba a kertre tájolva, valamint egy zeneszoba, amelyek
az idősek kreatív gondolkodást erősítik meg.
A főszárnyhoz keleti oldalról csatlakozik a súlyos demens
betegek számára kialakított egység. Az épületrészben kapott helyet
egy nagyobb étkező és kávézó, a kevésbé súlyos betegeknek
és dolgozóknak. Az orvosi kezelőszobák is itt találhatók a
hozzájuk tartozó kiszolgáló helyiségekkel. A „betegszobák”
nagy méretűek önálló fürdőszobával, hogy kerekesszékkel is
könnyen használhatóak legyenek, valamint a látogatók számára is
kényelmes és kellemes legyen az itt töltött idő. Fontos koncepció
volt, hogy az idős párok számára is kialakítsak kórtermeket hiszen
hangsúlyosan fontos a megszokott környezet, közeg a betegek
számára. Továbbá több családi szoba is kapott helyet terasz
kapcsolattal, a szociális élet folytatása érdekében.
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Fő épületszárny súlyosabb demens betegeknek
egy vagy kétfős kórtermek közösségi teraszokkal

Első épületszárny
korai demensek számára
privát kertrésszel és terasszal

Második épületszárny
korai demensek számára
privát kertrésszel vagy terasszal

Főbejárat és közlekedő
Recepció és közösségi tér

Fő közlekedő és közösségi tér

Kórtermek
Privát kertrész

Főbejárat

Pufferzóna zajcsillapításra

Közösségi terek,
Orvosi szobák
Liverpooli Demens Idősek Otthona
Funkció szerinti grafika
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A további két szárnyat a kezdődő demenciával rendelkező
idősek számára alakítottam ki. A blokkokban önálló kisebb és nagyobb
lakások találhatóak kert vagy terasz kapcsolattal. A személyzet
számára is biztosított az egységekben egy-egy helyiség valamint
közös mosókonyhával is rendelkezik. Ahogy a súlyosabb demens
betegeknél itt is figyelembe vettem, hogy vannak egyedülálló idősek
és családosak is. Valamint, hogy a mozgás többségüknek már
nehézkes így mindenhol van elég tér a kerekesszékes közlekedésre
is. A funkciókból adódóan pedig az épület egésze akadálymentes.

Liverpooli Demens Idősek Otthona
Látványterv az főbejárat felől

71

Liverpooli Demens Idősek Otthona
Vezérszinti alaprajz
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Az épület főhomlokzatának kialakításához az aránymetszés
elvét használtam. A bemutatott képeken jól látható a felmért
egységek egymáshoz viszonyított aránya. A szárnyak kialakításához
moduláriás rendszert használtam, így egységet képet kapott a főút
mentén elhelyezkedő homlokzat.

Aranymetszés

Liverpooli Demens Idősek Otthona
Főhomlokzat
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Porotherm szerkezet

Hőszigetelő réteg

Acél tartószerkezet

Homlokzati falburkolat
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Fenntarthatóság
Az épület meghatározó anyaga a tégla. Több szempontból is
legoptimálisabb választás volt ebben az esetben. Az ára megfizethető
és rendkívül jól passzol a helyi éghajlati viszonyoknak. Ráadásul az
alacsonyabb költségű anyag lehetőséged ad, hogy a kivitelezés során
többet fektessenek a munkaerőbe, amivel növekedhet a gazdaság.
A komplexum ökológiai lábnyomának csökkentése érdekében
növeltem a biológiai aktív felületeket, így zöld-tetőt kapott az épület
egésze. Mivel Liverpoolban rengeteg a csapadékvíz, így annak
felhasználására tettem javaslatot, miszerint a WC öblítésére és
öntözésre is érdemes lenne felhasználni. A fenntarthatósági szempont
rendkívül fontos a mai társadalomban, így a terv lehetőséget ad
funkcióból eredendően felhalmozódó komposztálandó anyagok
újrahasznosítására egy erre a célra meghatározott komposztáló
központban.
A tervezési helyszín tudatos beépítése lehetőséget adott
a nagy zöldterületek megtartására. A terület egy részén konyhakert
található, így az itt működő étterem a saját friss zöldségeit is
felhasználhatja a mindennapi étkeztetés során. A nagyobb fák
megtartásával a növények mellett az itt élő állatok is jelen vannak,
amelyek emelik az idősek hétköznapjainak színvonalát. Több
különleges madár mellett mókusok is fellelhetőek ezen a területen. A
tervezett kis tavacska pedig egy plusz vonzóerő a kertben. A kialakított
zöldterület több parcellából áll, amely az extra vizuális élmény
mellett kikapcsolódásra is ad lehetőséget. A sétányok mentén több
relaxációs pont és számos pad ad lehetőséget a pihenésre. Az kijelölt
útvonalak segítik a memóriazavaros időseknek a tájékozódását. A
természetben töltött idő bizonyítottan hozzájárul az agyi hanyatlás
lelassításához.
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Közlekedő terek
Általánosságában

jellemző,

hogy

az

épület

belsőépítészetében a funkcionalitás és a dizájn együtt van jelen.
Azonban a legfontosabb szempont az itt élők lehető legkönnyebb
boldogulása és az agyi frissesség állapotának fenntartása. A lehető
legtöbb természetes világítás elérése érdekében túlnyomó részt
üvegfelület határolja el a külső és belső teret. A nagy felületen
alkalmazott transzparens térelválasztás segíti az idősek mentális
állapotát. A balesetek elkerülése érdekében pedig a folyosó és
közösségi terek közlekedésre kialakított felületét korlát szegélyezi.
A tájékozódás megkönnyítésére különböző színkódok határoznak
meg egy- egy épületrészt és funkciót. A demens betegek könnyen
eltévednek, ezért kiemelt jelentősége van az információs grafikáknak
a belsőterek koncepciójában. A helyiségek nem csak számokat és
feliratokat kapnak, hanem egyszerű formájú grafikát is a könnyebb
memorizálás végett. A terek megtervezésénél célom volt, hogy a
lehető legtöbb szellemi és fizikai segítséget megadjam a betegeknek
a teljesebb élet elérése érdekében.
Fotó: Stephane Chalmeau
Forrás: http://www.archdaily.com/212142/monconseil-retirement-home-atelier-zundel-cristea/
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Liverpooli Demens Idősek Otthona
Független lakások felőli látványterv
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Független szárnyak
A független lakások szárnya a központi épületrésztől távolabb
esik amiatt is, hogy ide a kevésbé beteg idősek kerülnek. Az itt
élők még képesek az önálló életre és a lakásuk fenntartására. Az
egyszintes szárnyban minden lakáshoz tartozik egy körbekerített
saját kert amely biztosíthatja az eddig megszokott élet fenntartását.
Lehetőséget ad kertészkedésre illetve akár nagyobb háziállat
tartására is. Kutatási eredmények bizonyítják az állatok és növények
jótékony hatását ezzel a lehetőséggel lelassítható az agyi hanyatlás.
A kétszintes középső szárnyban a földszinti lakások nagy része
szintén kertkapcsolattal rendelkezik, a felső szinten pedig nagy
méretű teraszkapcsolat teszi kellemesebbé a mindennapokat.
A lakások alaprajza egy idős pár kényelmes elhelyezését
teszi lehetővé. Fontos szempont volt, hogy bármelyik itt lakó
használhat kerekesszéket, járókeretet, ezért tágas terekből állnak
a lakóegységek. A bejáratnál a közlekedés megkönnyítésének
érdekében egy beépített szekrény biztosítja a megfelelő tárolási
lehetőségeket. A szekrénnyel szemben található a vizes blokk,
melynek kialakítása mozgáskorlátozott megoldásokkal rendelkező
szaniterek beépítésével történt. A választott és meghatározó anyag itt
az akril volt, amelynek hézagmentes elhelyezhetősége megkönnyíti
a takarítást és elősegíti a leghigiénikusabb fenntartását. Az akril
anyag a konyhában is megjelenik ugyanis a praktikussága mellett
igen impozáns látványt nyújt. A konyha kialakításánál ügyeltem
a transzparens felületek használatára hiszen a tárolófelületek
átláthatósága nagyban elősegíti a hétköznapi munkafolyamatokat. Az
amerikai konyhás nappalit egy egyedi tervezésű gipszkartonfelület köti
össze, ami lehetőséget ad személyes tárgyak és használati cikkek
elhelyezésére. A felület kiemelésére egy meleg színt használtam ami
kiemeli a térből. A szín és a tárgyak variálhatósága pedig teret enged
az egyedi igényekhez való alakításra és rugalmasságra.

Liverpooli Demens Idősek Otthona
Független lakások hosszmetszete

Független lakások keresztmetszete

Független lakások alaprajza
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Szinte a fürdőblokkal szemben helyezkedik el a nagyméretű
hálószoba a hozzá csatlakozó gardrób helyiséggel. Mivel vannak
olyan időszakok az idősek életében, hogy hosszasan betegek,
vagy csak nincs kedvük felkelni, ezért fontos
legjobb

volt a lehető

hálószobai kialakítás. Az ágy minden irányból könnyen

megközelíthető. A fekvőfelülettel szemben pedig az egyedi
gipszkartonfal itt is megjelenik, amelyben a TV mellett számos kis
polcrész kapott helyet a személyes tárgyak látható elhelyezésére.
Elsődleges, hogy ne csak az egyedi tervezésű falszakaszra, hanem
a természetre is legyen kilátás, ezért több teljes belmagasságú
transzparens felület biztosítja a növényekre való rálátást. A teraszra
közvetlen ki lehet jutni a hálószobából és a nappalitérből is. Az
transzparens felületeknek köszönhetően a fő helyiségben tágabbnak
hatnak a terek és szinte a természet részeként nyújtanak kellemes
térélményt. A kültéri fedett helyiség lehetőséget ad a szabadtéri
kikapcsolódásra akár rosszabb esős időjárás esetén is. A teraszon
át juthatnak a kertbe, amit kedvükre gondozhatnak vagy bízhatják
akár az otthon kertészére is. A belső terekben helytakarékosság és
a balesetek elkerülése végett minden belső nyílászáró tolóajtó. A
lakóterekben meghatározó padlóburkolat a fa padló amely növeli a
komfortérzetet. A konyhába és a teraszon pedig fa hatású kőburkolat
került a padlóra.
A lakásokat úgy alakítottam, hogy akár teljesen önállóan is
tudjanak itt élni az idősek. Lehetőséget kapnak az önálló főzésre,
takarításra, mosásra. Ugyanakkor ha hirtelen mégse képesek
ezekre, akkor a személyzetnek kialakított lakásban vannak az ápolók
akik tudnak segíteni. Lehetőségük van a közösségi étkezőből enni
vagy rendelni illetve a személyzetre hagyatkozni és mentesülni a
házimunkák alól.
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Főszárny
A demens otthonba kerülő idősek nagy valószínűséggel már
itt is élik le az életüket, ezért fontos a tárolófelületek biztosítása. A
ruhák, cipők tárolása mellett nagy húgsúlyt fektettem a személyes
tárgyak megjelenítésére valamint a növények elhelyezésére. Az itt
élők már nem tudnak magukról gondoskodni ezért a konyhablokk
egy beépített mikrosütőből és hűtőből áll. Ennek köszönhetően
a látogatók által hozott élelmiszereket is körülményesség nélkül
elfogyaszthatják. A vendégek és a betegek kényelme végett az ágyon
kívül egy nappali és egy kisebb étkező rész is található a szobában.
A tervek kialakításánál fontosnak tartottam a lehető legotthonosabb
kórtermek megalkotását ami a családtagoknak is több kényelmet
biztosít. A komfortérzet növelése érdekében hatalmas ablakfelületek
biztosítják a természetre való kilátást és a természetes bevilágítást. A
tájra való rálátás pedig hasonlóan jótékony hatású mint a személyes
tárgyak, emlékek mindennapi látványa.

Kóterem pároknak
súlyosabb demens betegek számára
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Kétszemélyes kórterem
Falnézet

Kétszemélyes kórterem
Alaprajz
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A koncepció

szerint

kétféle

kórteremtípus

kialakítása

volt indokolt: az egy- illetve a kétszemélyes. Az egyszemélyes
szobákat az egyedülállók, a kétszemélyes szobákat pedig az idős
párok számára terveztem. Mindkét típus kialakításánál azonos
szempontokat vettem alapul. A szobák térszervezésénél itt még
inkább jelentős a nagy terek igénye hiszen előfordulhat, hogy akár
speciális betegágynak is helyet kell biztosítani. Orvosi beavatkozások
esetén és betegápolásnál elengedhetetlen, hogy minden irányból jól
megközelíthető legyen az ágy. A tágas terek szerepe a fürdőben is
hangsúlyos hiszen gyakran már nem is tudják a tisztálkodást egyedül
megoldani.

Egyszemélyes kórterem
súlyosabb demens betegek számára
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Egyszemélyes kóterem
Falnézet

Egyszemélyes kóterem
Alaprajz
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A

háromszintes

főszárnyba

kerülnek

a

súlyosabb

demenciával élő idősek kórtermei és az orvosi szolgáltatásokat
kiszolgáló helyiségek valamint az étterem. Kihasználva a terület adta
szintkülönbséget a legalsó szintre került közvetlen kertkapcsolattal az
étkező és kávézó. Nagy méretű transzparens felület biztosítja a kellő
mennyiségű természetes fény bejutását, továbbá a tér tágításában
is jelentős szerepet tölt be. Az étkezőhöz nagy méretű terasz is
csatlkakozik, így a melegebb időszakban akár kültéri étkezésre is
van lehetőség. A szinten találhatóak a funkcióhoz tartozó kiszolgáló
helyiségek: konyha, raktár, valamint a mosdók és öltözők. Továbbá
itt kapott helyet a blokk kiszolgálására a mosókonyha és a tároló is.
A vertikális közlekedés megoldására két nagyobb lift és
egy háromkarú lépcsőt terveztem a középső magban. A következő
szint az utca frontról egyben az érkező szint is. Ehhez a szinthez
csatlakozik a mentők számára kialakított bejárat és parkoló.
Az összekötő szárny szeparálja a kórtermek kert felé néző részét az
utca felé tájolt kezelő- és betegszobáktól. A funkcionális felosztás a
következő szinten is érvényesül. Az utca felől található egy nagyobb
edzőterem ami a gyógytornák és fejlesztő sportok számára biztosít
teret. Valamint itt is található orvosi és ápolói szoba a hozzájuk tartozó
kiszolgáló funkcióju helyiségekkel együtt.
A kórtermek felőli oldalon található szintenként egyegy közösségi helyiség ami lehetőséget ad a szociális életre.
Megrendezhetnek itt akár családi eseményeket vagy csak együtt
tévézhetnek, beszélgethetnek a betegek. A szobán belül egy
mosdó is található, valamint meghatározott kereteken belül a főzés
lehetősége is biztosított. A tér bővítésére egy- egy nagyméretű terasz
ad lehetőséget, így a súlyosabb betegek is biztonságosan élvezhetik
a kültéri kikapcsolódást.
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Művészterápiás tér átszellőztetése

Művészterápiás tér alaprajza
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Művészterápiás tér látványtervei
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Közösségi terek
A tervezett idősek otthona több szociális helyiséget is magába
foglal. Minden szárnyban található több közösségi, beszélgetésre
szolgáló

tér. Az

összekötő

szárnyban

pedig

egymás

után

sorakoznak a terápiás jellegű és közösségépítő funkciók. A főszárny
csatlakozásánál található egy nagyméretű jól felszerelt konditerem.
A főbejáratnál egy impozáns fogadó tér ad lehetőséget a társalgásra.
A független szárnyak felé haladva a zeneszoba és játékszoba mellett
egy művészeti helyiség is megtalálható.
A művészterápiás tér nagyon jó hatással van az idősek életére. Itt
lehetőségük van a kreatív alkotásra. Festhetnek, rajzolhatnak vagy
bármely képzőművészeti ágat kipróbálhatnak. A művészterápia
nagyban hozzájárulhat a demencia által bekövetkező agyi hanyatlás
lelassításához. A tervezett helyiség két ajtón át is megközelíthető
az összekötő épületszárnyon át. Kétoldalt található fix bútorzat, a
padok és állványok helyzete szabadon variálható. Az egyik oldalon
találhatóak a tároló szekrények a túloldalon pedig a kreativitás közben
elfáradtak pihenhetnek meg egy- egy kanapén. A tér különlegessége,
hogy a hatalmas nyílászárók segítségével teljesen egybenyitható a
természettel. A szoba előtt kialakított teraszkapcsolat lehetőséget
ad jó idő esetén a természetben való alkotásra. A művészszoba
terápiaként is szolgál a demens betegeknek, ezért nagyon fontos
része volt a koncepció megalkotásában.

IV.TÉZIS

A lakótér optimális megalkotása gyógyítóhatással is lehet,
valamint egy egész világot érintő elöregedő társadalmi probléma
részmegoldásaként segíthet választ adni a problémára.

Természet és épület kapcsolata
Fotó: Szatlóczki Dóra Lilla

89

MEGVALÓSULT projektek
Bevezetés
A MILD HOME pályázat és a Liverpooli Demens Idősek
Otthona tervezésénél azt kutattam, hogy milyen lenne a mai
társadalomban egy optimalizált élettér, a megvalósított projektekben
pedig egy adott élethelyzethez és családhoz vizsgáltam a
térszervezési megoldások módjait. Fontos szempont volt, hogy a
kialakított tér a jövőben akár velük együtt is tudjon változni, vagy
akár teljesen átalakulni új felhasználó esetén. A valós projektek által
már meghatározott keretek között lehetett vizsgálni és egy fix téren
belül kellett megtalálni azt a megoldást ami a lehető legtöbb igénynek
megfelel. Az Attract belsőépítész stúdiónál szerzett gyakorlatom
alatt volt szerencsém több különböző funkciójú tér tervezésére.
Részt vettem több családi ház, nyaraló kialakításában valamint a
Jókai bisztró éterem és a Rati iroda belsőépítészeti koncepciójának
megalkotásában is. Az itt szerzett tapasztalatok indították el az
értekezésem alapelméletét. A téralkotás tervezéséhez szükséges
gyakorlati tudás megszerzéséhez nem csak a tervezésébe, hanem a
kivitelezési folyamatokba is betekintést kaptam.
A mestermunkába foglalt megvalósult projektek egy- egy ház
teljes belsőépítészeti tervezését mutatják be. A Mecsekoldali ház
tervét az Attract interior design csapatával alkottuk meg. A Megrendelő
egy közismert művész ami még izgalmasabbá tette a feladatot.
Az Aktívház belsőépítészeti kialakításának végleges formájához
nagyban hozzájárultak a nagyvonalú építészeti

vonások. Ifj.

Kistelegdi István DLA és Kátai Nóra családi házának a térszervezése
szintén különleges tervezési feladat volt. Egyrészt mivel maga a
Megbízó tervezte a házat, másrészt az épület prototípusnak számít
a kategóriájában, hiszen ez előtt még nem készült épületfelújítás
által aktívház. Mindkét esetben fontos volt az intenzív kapcsolat a
Megbízókkal, hogy a lehető leginkább az igényeikhez tudjon idomulni
a leendő otthonuk.
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MECSEKOLDALI HÁZ - Tetőkert
Fotó: Szatlóczki Dóra Lilla

MECSEKOLDALI HÁZ belső térszervezése
Koncepció
Az Attract interior design irodánál az első feladatom egyike volt
egy ismert művész családi házának belsőépítészeti koncepciója. A
ház térszervezésénél kaptam először teljesen önálló feladatrészeket
aminek segítségével kezdhettem el kísérletezni a téralkotás gyakorlati
kérdéseivel.
Az építész egy igen jó adottságú családi házat tervezett.
Pécsen a Mecsekoldalon helyezkedik el, egyik oldalról csodás
panorámával a másik oldalról pedig a földbe temetve. Tulajdonképpen
egy földház, amely kihasználja a hegy adta tulajdonságokat ezzel is
növelve az energiatakarékosságot. Az építész élt a természet adta
lehetőséggel, így a Megbízó kialakíthatott egy konyhakertet az épület
tetején. A külső és belső teret pedig összeköti egy üvegfödém, ennek
köszönhetően a ház sötétebbik pontján is biztosított a természetes
világítás. Az építészeti terv a tágas, nagyvonalú terekkel, jelentős
méretű nyílászárókkal és transzparens felületekkel nagy mértékben
hozzátett a kellemes térélmény eléréséhez. A több mint száz
négyzetméteres alapterületű lakóház szerkezetkész volt amikor
elkezdtük a munkálatokat. A válaszfalak és a térelválasztások nagy
részének kivitelezését már a belsőépítészeti tervek alapján végezték,
így a terek különböző felosztásával is lehetett kísérletezni.
A családi ház fűtés-hűtését is energiatudatosan alakították
ki. A kandalló mellett a falak és a padlók fűtése biztosítja a
kellemes hőmérsékletet. A földház tulajdonságainak és a vastag
falszerkezeteknek köszönhetően pedig az épület jól tartja a hőt és
nyáron se melegedig fel. A kellemes klíma tudatos kialakításának
köszönhetően a belsőépítészet is nagyvonalú tudott maradni. A
hagyományos fűtő és hűtő berendezések elhagyásával nagyobb
maradt a hasznos alapterület, hiszen ezek nem foglaltak el plusz
négyzetmétereket a belső térből.

91

92

MECSEKOLDALI HÁZ
Előszoba látványterve
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Tér - textúra - forma
Az épület belső falainak meghatározó színe a fehér, amely
nagyvonalú és stílusos megjelenést kölcsönöz a helyiségeknek.
A natúr tónusú falak által a kintről érkező természetes fényeket
az eredeti árnyalataikban juttatja a térbe. A színválasztás több
különböző szempontból is indokolt volt. Mivel az épület egy része
a földben van ezért fontos volt, hogy a falak színei is világosítsák
a belső helyiségeket. A fehér szín tágítja teret ami impozáns
hatást is eredményez. A hófehér azonban a sima falfelületek apró
hibáit kihangsúlyozva jeleníti meg, ezért egy törtfehér árnyalatot
választottunk a belső falfelületekhez. A fehér tónusok nagy szerepet
kaptak a bútorelemek felületein is. Tértágító és világosító hatása
végett célszerű volt a nagyobb bútoroknál való alkalmazása.
Minden helyiségben a világos színek alkalmazása a jellemző ami
mellé csak kiegészítésként kerültek a fa sötétebb árnyalatai.
Környezettudatos lakóházként a fa anyagok használata
is elsődleges szempont volt a belső terek megalkotásánál. Több
helyen alkalmaztunk fa vagy fa hatású bútorelemeket, amelyek által
a természetet a belső terekben is megjelenítettük. Mivel számos
pozitív tulajdonságai miatt a bútorok meghatározó színe fehér volt,
ezért a fa leginkább a padlóburkolatokban jelenik meg.
Az épület anyaghasználatában jellemzőek a transzparens
felületek. A főhomlokzatok kialakításánál nagy szerepet kaptak a
nagy méretű üveg nyílászárók. Az

áttetsző térelválasztó

elemek a külső és belső tér határán egy átmenet képeznek,
aminek következtében a külső környezeti hatások bekerülnek a
lakóhelyiségekbe. Az épület egyik legizgalmasabb tere a fürdőszoba,
amelynek a falain kívül a tetőszerkezete is transzparens felület. A
helyiséget három oldalról nagy méretű üveg felület határolja így a
lakótér szinte eggyé válhat a természettel. A létrehozott atmoszféra
pedig egy harmonikus összehangolt belső teret eredményez.
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Térkapcsolatok
A térszervezéshez figyelembe kellett venni, hogy milyen
helyiségek találhatóak az épületen belül és kívül. Az alaprajzon
látszik, hogy az előszobától jobbra található a konyha, étkező nappali
valamint utóbbi kettő elválasztására szolgáló térelem ami egy kis
méretű otthoni iroda és egyben kandalló. A bejárati ajtóval szemben
kapott helyet a gépészeti helyiség és a vendég mosdó. Balra az
intim zóna található. A főhálószoba mellett egy kisebb vendégháló
is kialakításra került, valamint mindkettőből megközelíthető egy
nagyobb fürdőszoba, amelynek igen intenzív kapcsolata van a külső
térrel a nagy felületű transzparens anyaghasználatnak köszönhetően.
A folyosóról könnyen megközelíthető a gardrób amelyben rengeteg
tárolófelület áll a lakók rendelkezésére. Az épületen belül, hogy
hol milyen

térelválasztó szükséges

az nagymértékben függ

a

felhasználók szokásaitól. A térszervezés kialakítását igencsak
megkönnyítette az építészeti koncepció amit már a Megbízó
szokásaihoz igazítottunk.

MECSEKOLDALI HÁZ
Előszoba bútorterve

Előszobai képek
Fotó: Szatlóczki Dóra Lilla

Közösségi terek
Fotó: Szatlóczki Dóra Lilla

MECSEKOLDALI HÁZ

Berendezési alaprajza
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A konyha egy hangsúlyosan fontos része a lakóháznak. Az
építészeti tervezésnek köszönhetően napfényes helyiség. A tér három
homlokzatot is érint és mind a három irányba több transzparens
felület is megtalálható. A nagy üveg térelhatárolóknak köszönhetően
pedig kellő napfény jut az épület belsejében lévő étkezőbe is. A
főhomlokzat felől egy különleges kialakítás teszi karakteressé a
helyiséget. Az ablakok tömege kiugrik a külső térbe ezzel helyet
biztosítva a fűszernövényeknek. A nagyszerű ötlet pedig az épület
külső formájához és belső térszervezéséhez is hozzátesz.
A gasztronómia kedvelő Megbízó számára nagyon fontos
volt a konyha jó működése ezért a sajátos technológiai folyamatokat
szem előtt tartva terveztük meg a bútorokat. A konyha elemei
alapvetően fehér színűek, hogy minél jobban világosítsa és tágítsa
a teret. Beépített háztartási gépek alkalmazása lehetővé tette a
bútorok stílusának összhangját. A munkapult anyaga megegyezik
a kandalló bútoréval, amely a fa anyagának egy sötétebb tónusa.
A munkafelülettel azonos tónusú gránit mosogatót és különböző
főzőlapokat

építettek

be. A konyha

legfrekventáltabb

része

a főzőfelület amely egyedi igényeknek felel meg. Gázpalack
beépítésével markáns megjelenésű gáztűzhely valamint egy grill
és egy elektromos főzőlap is lehetőséget biztosít a főzésre. Mivel
a konyha a társasági élet egyik fontos színtere így fontos szempont
volt, hogy a minimális térelválasztás érvényesüljön. A konyhapult
közvetlen kapcsolatban van az étkezővel, így a vendégváró főzés
közben sem marad ki a társasági életből. Vizuálisan még inkább
összekötöttük ezt a két funkciót egy gipszkarton álmennyezettel amit
a körbe futó ledszalag hangsúlyoz ki. Süllyesztett lámpák és az asztal
fölé kerülő függesztett lámpa biztosítja az éjszakai megvilágítást. A
nagyobb térérzet végett jó opciónak bizonyult a transzparens székek
használta amely visszaköszön az irodai résznél is.

Konyha részletek
Fotó: Szatlóczki Dóra Lilla

Konyha látványterv

100

Kandalló bútorelem
Fotó: Szatlóczki Dóra Lilla
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Nappali térelválasztó elem
Kandalló bútorterv
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Az étkező és nappali térszervezésénél több térelválasztási
mód is érvényesül egyszerre. A kandalló bútor a fő térelvásztó, ott
a kémény bekötése végett teljes magasságon szeparálja a teret,
majd lépcsőzetesen csökkenve egyre kevésbé áll be a térbe.
Különlegessége, hogy a kandalló kétoldalas, így itt egy kis felületű
transzparens térelválasztás is érvényesül a bútorelemes és épített
térelválasztás mellett. A Megbízó kérésére egy egyedi bútor tervezése
alkotja a fő vizuális szeparálást. A kandallót szalagszerűen összefogja
az egyedi tervezésű bútor. Az előszoba felől egy ülőfelületű kialakítás
található amely alatt a tűzifa tárolása is megoldott, a másik oldalon
pedig egy otthoni munkahely választja el az étkező és a nappali
funkcióját. A kémény felülete a falakhoz hasonlóan fehér színt kapott
ami világosítja a teret. A nappaliban és a konyhában is ez a szín a
hangsúlyos, így a tér stílusa egységes. A harmóniát erősíti, hogy a
konyhában megjelent sötét munkalap visszaköszön a térelválasztó
elem ‚szalag’ szerkezetén.
A nappaliba egy nagyvonalú, gipszkartonból megvalósított
bútorelemet terveztem.

A lehető legoptimálisabb opció került

megvalósításra amely a megbízó pontos igényeihez igazodik. Az
egybefüggő mégis szeparált tér ritmusát a konyhapult, kandalló és a
nappali szekrényének párhuzamosai biztosítják. A nappaliba került
bútor negatív elemeinek méretei a Megbízó tárgyaihoz szabottak.
A tervezés során két opció is felmerült a bútorra. Az egyik szerint
a negatív formákba kis nyíló szekrények kerülnek, a másik szerint
(amely megvalósult), hogy a negatív elemek nyitottak maradtak. A
polcok kiemelésére pedig kék és barna színeket választott a Megbízó.
Az étkezőben és előszobában is visszaköszönnek ezek az árnyalatok.
A létrejött összhang pedig megerősíti a variálhatóság fontosságát.
Miszerint a visszafogottabb tervezési irányok lehetőséget adnak a
jövőbeli lakók stílusának kibontakozására.
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Nappali bútorterv

Nappali látványtervek
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Az épület másik oldalán található az intim zóna, ahol a
hálószobák, a fürdőszoba, valamint a gardrób kapott helyet. A
főhálószobának három meghatározó térbeli kapcsolata van. Az egyik
a nagyméretű üvegajtó a külső teraszra, a másik a folyosóról nyíló
hagyományos ajtó és a harmadik legjelentősebb térélményt nyújtó
térelválasztó a hatalmas transzparens, savmart üveg tolóajtó, amivel
teljesen egy térré alakítható a fürdőszobával. Mivel egy jelentős méretű
gardrób biztosítja a tárolást, így a hálószobába már nem volt igény
szekrényekre. Ezért egyedi tervezésű ággyal, éjjeliszekrényekkel és
gipszkartonfallal, valamint annak dekorálásával töltöttük meg a teret.
Az ember stílusa idővel változik és megunja az épp aktuális trendben
lévő kiegészítőket, így fontos szempont, hogy a fő bútorelemek
időtállóak legyenek. Mindemellett a dekorációs kiegészítőkkel
mindig könnyen frissíthetőek a lakás terei. A hálószoba esetében
a gipszkarton mélyedésben elhelyezhető grafika valamint a textilek
cserélésével könnyen új dizájnt lehet teremteni ezzel is lehetőséget
adva a lakók kreativitásának kibontakozására.
A vendégszoba a fürdőszobával és a folyosóval áll közvetlen
kapcsolatban. A szoba plusz térelválasztási sajátossága az üvegfödém
ami által csodálatos a szoba benapozása. A fürdőszoba és a folyosó
felől is érkezik még természetes fény a transzparens elemeknek
köszönhetően. Ebbe a térbe az egyedi ágy és éjjeli szekrények
mellé terveztem még egy ágy felé kerülő polcos bútort, valamint
egy komódot. A kisebb hálószoba kialakításánál is a legfontosabb
szempont az időtállóság volt, így klasszikusabb színeket terveztünk
a térbe. A szoba alapvetően vendégszobaként funkcionál, ezért
nagyobb tárolófelületekre nem volt szükség. Igyekeztünk kihasználni
a lehetőséget és az ágynemű tárolására az ágy alatti szakasz fiókosra
épült.

Lakáskiegészítők
Fotó: Szatlóczki Dóra Lilla
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A fürdőszobában a már leírt kapcsolatain túl egy belső
térelválasztási elemet is kialakítottunk, amely a WC és a fürdőkád
között szeparál. Igazán rendhagyó térkapcsolata még a transzparens
térelválasztással megoldott téli kert, ami a Megbízó külön kérése volt
növényszeretetéből fakadóan. Kialakításával remek és különleges
vizuális élményt ad a fürdőszoba használata. A természetközeli
élményt fokozza, hogy a vendéghálónál kialakított üvegfödém
folytatódig a fürdőszoba teljes méretén, sőt a téli kerten át is.
Mivel a tetőn kívül a külső tereket határoló falakat is transzparens
üvegfelületek töltik meg, így jelképes a vizuális elválasztás a külső
és a belső tér között. Teljesen naturális élményt nyújt a belső tér
használata. A rendkívüli térszervezést az üveg tértágító hatása
is fokozza. Az alkalmazott anyagok jól harmonizálnak a külső
tér árnyalataival, fényivel. A színválasztásnál itt is érvényesült a
klasszikus anyaghasználat előtérbe helyezése ami lehetőséget ad a
kiegészítők érvényesülésére. A fürdő legimpozánsabb ‚kiegészítője’
maga a természet, az ég és a növények.
Hálószoba látványtervek

Fürdőszoba részletek
Fotó: Szatlóczki Dóra Lilla

Kültéri fotó - Utca felőli homlokzat
Fotó: Szatlóczki Dóra Lilla

AKTÍV HÁZ belsőépítészeti terve
Koncepció
Ifj. Kistelegdi István DLA és Kátai Nóra kivitelezés alatt lévő
családi házának belsőépítészeti tervezése és a belsőépítészeti
kiviteli terv elkészítése volt a feladat. Különleges megbízás volt, mivel
maga a Megbízó tervezte az épületet ami aktív ház tulajdonságai
végett prototípusnak számít a kategóriájában, hiszen ez előtt még
nem készült épületfelújítás által aktívház. Az pedig, hogy a ház
energiatudatos, jelentősen megnyilvánul az épület szerkezeteiben
ami egyértelműen hatással van a belsőépítészeti tér kialakítására.
Számos térelem jött létre az aktívház tulajdonságaiból
adódóan. Jelentősen megjelenik a belsőépítészetben a vastag
falszerkezet ami a kedvező hőátbocsátási tényezők miatt volt
fontos. Továbbá a külső falburkolat színe és anyaga is hatással
van a belső összképre. A szélcsatorna képzése biztosít egy három
szintes belmagasságot a folyosón, ezáltal a fények és hangok is
másként terjednek mint egy megszokott szerkezetnél, valamint itt is
láthatóvá válik a szokatlan vastagságú födém. A nagy belmagasságú
térrész nagyon hasznos az aktív ház kialakításában, valamint
belsőépítészetileg is rendkívül impozáns eleme a háznak. Különleges
térélményt nyújt ez az egyedi térszervezés, mivel így az épület
belsejébe is érkezik természetes világítás. Szintén nagymértékben
befolyásoló tényező volt, hogy a falak keleti és nyugati vonala mentén
lélegző falfelületek épültek amelyek többségére a falfűtést szerelték.
A tervezésnél figyelembe kellett venni, hogy ezekre a felületekre
csak speciális lélegző vakolat és festés kerülhet valamint kerülendő
a közvetlen fal menti bútorozás. A leginkább hangsúlyos tényező az
épületben több helyen végigfutó gépészeti szerkezet. Helyenként
nagy kihívás volt a mechanikák esztétikus takarása. Összességében
az építészeti megfogalmazás nagy hatással volt a belsőépítészetre,
ezáltal a tértervezés legfontosabb szempontja a kettő harmóniájának
az elérése volt.
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Beltéri fotó - Szélcsatorna
Fotó: Szatlóczki Dóra Lilla
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Tér - textúra - forma
Az építészeti koncepció nagy hatással volt a belsőépítészeti
tervekre. Fontos szempont volt, hogy a markáns szerkezeti elemekkel
ne akarjon konkurálni a belső tér.
Az épület külső deszkaburkolata a vastag falszerkezeteknek
köszönhetően a belső térben is megjelenik. Így a fenyő anyaga és
színe, bár nem jelentősen, de befolyásoló tényező volt az alapszínek
kiválasztásánál.
Még inkább hangsúlyos a nyílászárók antracit szürke
anyaga. A sötétszürke árnyalat a lakóház több területén is feltűnik.
A homlokzatokon a lábazati résznél és a bádogos szerkezeteken is
visszaköszön. Azonban a legmeghatározóbb szerepe a nyílászárók
külső síkján mozgó árnyékoló szerkezetnél van. Minden fontos
funkciójú helyiség benapozása ezzel a rendszerrel szabályozható.
Az elektromosan működő lamella rendszer meteorológiai helyzetnek
megfelelően automatikusan nyit és zár, de manuálisan is állítható az
aktuális funkció függvényében. Az árnyékoló egy rendkívül hangsúlyos
térszervező elem. Annak ellenére, hogy gyakorlatilag a külső térben
helyezkedik el, kiemelkedő szerepe van a belső térszervezésben.
Teljesen felhúzott állásban akár eggyé tud válni a külső és belső tér.
A hatalmas transzparens felületeknek köszönhetően a természet
ebben az esetben szerves része lesz a mindennapi élettérnek.
Leengedve, de nem nyitott állásban, úgy lesz a külső tér része, hogy
közben intim és takart marad a belső tér. Egészen leengedve pedig
teljesen szeparálttá teszi a teret. Az árnyékoló rendszer a főfunkciója
miatt is igen értékes eleme az épületnek, de a térszervezés
rugalmasságának lehetőségeit is megalapozza. Az antracit árnyalat
megjelenik még a lépcsőn végigfutó vaskorlátnál amelyeket a
fém huzalok tesznek biztonságosabbá és elegánsabbá. Kisebb
mértékben de a kandalló kialakításánál is ez a szín került előtérbe.
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Az építészeti kialakítás markánsan megjelenik a belső
terekben is, ezért egy visszafogottabb, fehér színt kaptak a falak.
A térelválasztó elemek egy része rendhagyó anyagból épült, amely
lélegző felületeket eredményezett. A falakra Emoton vályogvakolat
és festék került amely egy természetes és környezetbarát anyag.
Legnagyobb előnye az otthonok belső lakóklímájára gyakorolt pozitív
hatása ami laboratóriumi vizsgálatokkal is igazolt. Emellett érdemes
megemlíteni a különleges dizájnt is, amit használatukkal elérhetünk,
Mindezek mellett rendkívül jó ökológiai lábnyomot eredményez
melynek következtében óvja a környezetünket a szükségtelen
terhelésektől, megadva ezzel az esélyt az utánunk következő
generációknak egy élhető környezetre. Az Emoton előállításnál is
ügyeltek az alacsony energiaigényre valamint, hogy az életciklusa
végén

komposztálható

legyen.

Felhasználásával

elkerülhető

a mesterséges vegyi úton előállított termékek alkalmazása a
lakóterekben.
A hagyományos szerkezetek helyett egy speciális fűtő- hűtő
technológia biztosítja az optimális klímát, így az egyedi gépészeti
szerelvényeknek a takarásáról kellett gondoskodni. A gépház a
padláson helyezkedik el és ebbe a térbe az északi falak mentén
futnak fel a szerelvények. Helyiségenként más- más módon kerültek
fedésbe a különböző csövek. A nyugati oldalon a földszinten a
konyhabútorba, az emeleten pedig a gardróbszekrénybe kerültek. A
keleti oldalon a földszinten és az emeleten is gipszkarton borítást
kaptak a szerelvények. Így a belsőépítészeti téralakításhoz még
hozzá is tett mivel a kéménnyel és a szellőzők takarásával egy
keret jött létre. A háromdimenziós keret pedig kiemeli a fontos
falszakaszokat amelyeknek az éke a jövőben egy- egy műalkotás
lesz. A keret visszaköszön miden helyiség nyugati falán amely
egységesíti a lakóterek összképét.
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Földszinti alaprajz
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Kistelegdi István terveinek köszönhetően több impozáns,
nagyvonalú tér alakult ki. Az alaprajz szintjei két nagy teret határoznak
meg, amelyeket egy széles közlekedő köt össze. A földszinten
innen nyílik még a kisebbik fürdőszoba és a lépcső. A vizesblokkot
leszámítva az összes földszinti helyiség egy légtérben helyezkedik el.
A szélcsatornát képező háromszintes belmagasság plusz térélményt
nyújt a lakóépület minden szintjén. Valamint biztosítja a természetes
benapozást a ház belső magjában is. A vertikális közlekedőben
így a nap állásának megfelelően váltakozik a térhatás.

A nyári

felmelegedés ellen egy külső síkon elhelyezett textil árnyékoló véd.
Az emeleten is visszaköszön a földszinti alaprajzi kialakítás.
Ezen a szinten funkcióból eredendően már ajtóval szeparált a két fő
tér. A kert felé tájolt térben a hálószobával egy légtérben elhelyezkedő
fürdőszoba található. Az utcafronti oldalon a dolgozószoba mint
többfunkciós helyiség kapott helyet. Ez a gardrób és alkalomadtán a
vendégszoba is. A közlekedő a szélcsatorna kialakításából adódóan
már szűkebb mint a földszinten. Egy lehajtható szerkezetnek
köszönhetően ebből a térből lehet átjutni a tetőteraszra. Mivel ez egy
mellékes funkció ezért nem a mindennapi használatra készül.
A legfelső emeleten is az előző két szinten kialakított alaprajzi
séma érvényesül. A lépcső két fontosabb részre osztja a teret, ám
itt még falszakaszok sem szeparálják a tereket. Teljesen egy nagy
impozáns tér amelynek minden pontjából rendkívüli kilátás nyílik a
környezetre. A térszervezésben érvényesül a tetőszerkezet esztétikus
arányrendszere és rendhagyó formájú és elhelyezésű nyílászárói.
A tér egyik felét szinte teljes mértékben elfoglalják a gépészeti
szerkezetek. A másik oldalon pedig hobbiszobaként funkcionál
valamint a téli időszakban a kertibútorok is itt kapnak helyet.
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Emeleti alaprajz

29

05

645

19

Földszinti képek
Fotó: Szatlóczki Dóra Lilla

Emeleti képek
Fotó: Szatlóczki Dóra Lilla
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Anyag- szín
Fehér szín
A fehér színre festett falak domináns megjelenése eleganciát és stílust
ad a lakótereknek. A természetes napfényt torzítás mentesen adja
vissza és képes minden színt magába fogadni. A színválasztásnak
számos oka van, ami mind- mind a lakótér belsőépítészetének az
előnyére szolgál. Elsősorban fizikai és lelki tisztaságot is sugároz
ami egyfajta ünnepélyességet is ad a térnek. A fehérre festett falak
tágítják és világosítják is a teret. Valamint ez a szín maga a fény
ami egy természetes nagyvonalú belső teret eredményez. Minden
remek tulajdonsága ellenére ez a szín nem számít egyszerű
választásnak, mivel fontos a tudatos használata a jó eredményhez.
A különböző textúrájú falakon más- más hatást eredményez. Az
esetleges falhibákat könnyen ki tudja hangsúlyozni. Az Emotonos
falfesték viszont egy finom textúrájú felületet eredményezett ami által
fokozódott a fény-árnyék játék és tökéletes harmóniát alkot a falhibák
hangsúlyozása nélkül.
Üveg
Az üveg mint anyag hosszú múltra tekint vissza az építészetben.
A felhasználhatósága szinte korlátlan a művészet számos ágában.
Olyan lehetőségeket nyújt amely egy lakóteret bensőségesebbé és
kulturáltabbá formálhat. A transzparens térelválasztó elem a kültér
és beltér határán egy átmenetet képez. A belső teret tágítja aminek
hatásaként a lakótér eggyé olvadhat a természettel. A létrehozott
atmoszféra pedig egy harmonikus összehangolt belső teret
eredményez. Azzal, hogy a lakótérben nagy felületen jelenik meg az
üveg, bekerülnek a külső környezeti hatások. A belső terek optimális
megalkotásánál számításba kell venni a külső tér ingereit. A belső és
külső tér egységet alkot és együttesen alkotják meg a lakóik számára
a komfortos otthont.
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Szürke szín
A belsőépítészet több területén is visszaköszön a szürke szín
különböző árnyalata. Megjelenik

a padlóburkolatok tónusaiban,

falburkolatokon kölcsönöz beton hatást, valamit mobiliákon is
hangsúlyos helyenként.
Szimbolizálja

a

kifinomultságot,

semlegességet,
állandóságot,

egyszerűséget,

érettséget.

szabadságot,

Vállaltan

semleges

szín, amely teret enged a kiegészítők élénk színeinek és közben
lágy szigort és eleganciát is kölcsönöz a térnek. A szürke szín
rendkívül izgalmas rengeteg árnyalata végett. Míg a középszürke
színnek nyugtató hatása van addig egy halványabb tónus növeli a
szabadságérzetet és serkenti a művészi tevékenységeket. Az utóbbi
tulajdonságát kihasználva több alkotó ember alkalmazza irodájába,
műhelyében vagy lakásában. A szürke szín számtalan színnel
kiegészíthető és mindegyikkel más- más hatást eredményez. Ez
a tulajdonsága ad lehetőséget a terek lakóinak a variálhatóságra.
Fejlődésükkel, igényeik változásaival rugalmasan alakulhat a
lakóterük is. A felhasznált kiegészítő szín jelenleg a napsárga, amely
a szürkével párosítva a vidámság és melegség mellé ad egy plusz
eleganciát is. Ha a jövőben más atmoszféra lenne a cél, akkor ezüsttel
exkluzív, rózsaszínnel nőies, lilával határozott, kékkel szabad hatást
lehet elérni.
Fürdőszoba, térelválasztó részlet
Fotó: Szatlóczki Dóra Lilla
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Fa
Egy

energiatudatos

ház

belsőépítészetében

is

kiemelkedő

fontosságú a természetes anyagok használata. A térszervezésben
és

a

lakberendezésben

az

egyik

leggyakrabban

használt

anyag a fa. Könnyen megmunkálhatóságának, viszonylag nagy
szilárdságának, rugalmasságának és esztétikus megjelenésének
köszönheti népszerűségét.

Gyakori

fellelhetősége napjainkban

azonban már nem jellemző minden fafajtára.

A

mértéktelen

fakitermelés eredménye, hogy Földünk erdőállománya intenzíven
és megállíthatatlanul csökken. Ezen okokból már jó ideje születnek
újabbnál újabb találmányok a faanyagok helyettesítésére. A
bútoroknál alkalmazott ilyen anyagok közé tartoznak a furnérozott
bútorlapok, a laminált faforgácslapok és a farostokból ragasztó
hozzáadásával készült

színezett felületű termékek. A bútorok

mellett a burkoló anyagoknál is létrejöttek új megoldások. A laminált
padlóburkolat mellett a fa hatású greslap burkolat került előtérbe.
Sok esetben megtévesztésig hasonlítanak a fára a meleg árnyalatú,
természetes színű és mintázatú kerámia padlólapok. Az alkalmazása
egyszerre eredményezi a fa meleg, természetes megjelenését és a
kerámia burkolatok tartósságát, kopásállóságát. A padlófűtéshez is
remekül alkalmazható anyag és a legoptimálisabb választás volt a
lakótér padlóburkolatához. Mivel a nedvességre sem érzékeny, így a
konyhába, fürdőkbe is kerülhetett a burkolat, aminek köszönhetően
összefüggő, egységes padlófelület jött létre.
A fa pozitív és negatív tulajdonságaival egyensúlyban kerültek a
belső térbe fa és fa hatású felületek. Így a lakótérben megtalálhatóak
a laminált bútorlapokból és tömör fából készült bútorok is. A fa
vagy fa hatású bútorok rendkívüli összhangot képesek teremteni,
valamint a természet tökéletességét teremti meg a kiemelt funkciójú
helyiségekben.
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Dolgozózószoba felőli nézet
Fotó: Szatlóczki Dóra Lilla
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Térkapcsolatok
Az épület három szintből áll amiből egy szint

körülbelül

ötven négyzetméteres. A földszinten található a konyha, lépcső alatt
kialakított gardrób, nappali és egy kisebb fürdőszoba. Az emeleten
a hálószobával egybenyitott fürdőszoba és a dolgozószoba/
gardróbszoba helyezkedik el. A legfelső emelet egyik felét elfoglalta
a gépészet, másik fele pedig hobbiszobaként funkcionál.
A főbejáraton kívül a garázson át is meg lehet közelíteni
az előszobát. A hétköznapokon ez az elsődleges bejárat, így oda
került egy kabátok és cipők tárolására alkalmas szekrény. A széles
folyosón található egy előszobai és tálaló szekrény. A konyha egyből
a bejáratoknál helyezkedik el, itt akárcsak az egész szinten fa hatású
kerámia burkolat található. Mivel padlófűtés van a ház egészében,
így fa padló választására sajnos nem volt mód, de a Marazzi kerámia
burkolat tökéletesen visszaadja annak hatását. A konyhában
megjelenik még a tölgy és a fehér szín. A helyiségben “L” alakban
végigfut a konyhabútor, amelynek munkapultja fehér akrilból készült.
A választott anyag nem csak praktikus kopásállósága végett, hanem
igazán impozáns felületet is képez. Falburkolat helyett is fehér akril
anyag került kikerülve ezzel az illesztési hézagokat. A konyhabútor
egésze egyedi tervezésű, a Megbízó kéréséhez és használatához
igazítva. A blum vasalatok alkalmazása megkönnyíti a hétköznapi
teendőeket, a beépített gépek által pedig egy összefüggő esztétikus
képet kapott a tér. A klasszikus anyagok használata lehetőséget
biztosít a lakóknak, hogy a székek, illetve az asztal variálásával más
és más hangulatot adjanak a térnek. A belsőépítészeti tervezés fő
koncepciója volt, hogy ne akarjon egy aktuális trendnek megfelelni,
időtálló tudjon maradni, illetve a kiegészítő bútorokkal mindig meg
lehessen frissíteni az összképet. Például a Megbízók által választott
eiffel lábú Patch székek otthonosabb hatást kölcsönöznek a térnek.
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Konyha bútorterv - Nyugati falnézet
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Konyha fotó

124

Konyha részletek
Fotó: Szatlóczki Dóra Lilla
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Konyha fotók
Fotó: Szatlóczki Dóra Lilla
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A konyhát és a nappalit széles folyosó köti össze középen
pedig a lépcső helyezkedik el. A vertikális közlekedőt szintén a fa
hatású kerámia burkolatot borítja, mivel maga a lépcső is fűtőtestként
működik. Fontos szempont volt a helykihasználás, ezért a lépcső
alatt végig egy egyedi tervezésű szekrény épült. A lépcső fokok alatt
több fiók szolgál a cipők illetve a kiegészítők tárolására. A pihenő
alatt pedig teljes hosszában egy mini gardrób készült a vállfára
rakható kabátok és ruhák számára. A tárolófelületek kialakítása a
Megbízók igényeihez igazítva teljesen személyre szabottan történt.
A vendégek részére egy falon elhelyezett fogast terveztem, ami ha
épp nincs használva szinte teljesen eltűnik és letisztult maradhat a
falfelület.
A nappaliban található az újrahasznosított kisméretű téglából
épített kályha, aminek építészeti koncepciója az volt, hogy egy kis
mélyedésben kialakításunk egy ülő felület is. A téglafal az egységes
összhatás kedvéért valamint, hogy világosítsa a teret kapott egy
fehér festet felületet. A nappali és a folyosó találkozásánál hatalmas
üveg felületek találhatóak ahonnan a teraszra lehet kimenni. A
nappali északi és keleti falának csatlakozásánál jelentős részt elvesz
a gépészet, így annak takarásával kellett megoldani a főfal impozáns
kialakítását. A tér minél jobb kihasználhatósága végett a tárolásra
egy felső szekrénysort terveztem, amely kivitelezése egyenlőre még
várat magára. A tárolófelületek minimalizálása lehetőség adott a
lazább térszervezésre. A gépészet takarásából adódó gipszkarton és
a szekrény találkozása egy keretet körvonalaz, ami a tervek szerint
egy művészeti alkotást fog kiemelni. A korábban megfogalmazott
koncepció itt is érvényesül, miszerint egy kevésbé harsány nappali
tér mindig új és új hangulatot kaphat a falra kerülő grafika illetve
textíliák, esetleg mobiliák variálásával.
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Mivel a Megbízóim életében nagy szerepe van a dizájnnak, így
fontos volt ez a fajta nyitottsága a tervnek. Feltehetően a belsőterek
pár évenként felfrissülnek, hogy az aktuális ízlésüknek mindig eleget
tegyenek. A jelenlegi kiegészítő bútorok kicsit ipari hatásukkal erősítik
a belsőépítészet modern eklektikáját. A dohányzóasztal markáns
sötét tónusú fém lábazata adja a bútor karakterességét, íves formája
pedig ezt ellensúlyozva alkotja meg az összhangot. Hasonló stílusú
multimédiás szekrény kerül még a helyiségbe. A tömör fa és a
fém anyag használta teremti meg a hangulatot a térben található
kandallóval és markáns nyílászáróval, árnyékolóval.
A nappaliba került ülőbútorok igazán stílusos megjelenést
adnak a térnek. Az Innovation SPLITBACK ülőgarnitúra Per Weiss
által tervezett, klasszikussá érett termékcsalád. A minimalista
stílust képviselő dizájner darabokon nincsen egy fölösleges vagy
nem funkcionális részlet sem. A formatervezésen a kevesebb több
elve érvényesül. A térben található egy kanapé egy fotel és egy
lounger heverő. A termékcsalád tervében a legnagyobb csavar a
variálhatósága. Minden egyes elem fejtámlája három különböző
állásban használható. A termékcsalád méreteiből adódóan akár
az egész egy hatalmas heverővé alakítható ha a funkció azt
kívánja meg. A bútorok helyzetének és állásainak a variálhatósága
számtalan opciót ad a tér kialakítására amely megerősíti a rugalmas
térszervezés alapgondolatát.
A kiegészítő színek használata is lehetőséget ad a finomabb
variálhatóságnak.

Akár

minden

évszakhoz

külön

igazodhat

a tér hangulata. A kissé ipari stílust ellensúlyozza a jelenlegi
sárgás árnyalatú kiegészítők használata. A tervezett falra kerülő
műalkotásban is ezekben a színek köszönnek majd vissza.
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V1
Lépcső bútorterv
Munka neve:

Építési helyszín:

Magánlakás belsőépítészeti terve Pécs, Tiborc köz 5.

Megbízó:

Kátai Nóra, Kistelegdi Soma

Rajz neve:
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A felső szinten található fürdőszoba teljesen egybenyitott
a hálószobával, ezért a földszinti fürdőszoba is része lesz a
mindennapoknak. Első sorban a férj igényeit igyekszik kielégíteni,
így helyet kapott a WC, zuhanyzó és mosdó mellett egy piszoár
is. A zuhanyzót csak egy rögzített, keret nélküli üvegfalpanel
választja el a fürdő többi részétől. A mosdó bútor pedig az egyedi
igényeknek

megfelelően

formálódott. A földszinten

végigfutó

padlóburkolat a fürdőszobában is folytatódik, valamint a helyiség
egyik falának kiemelésére is alkalmaztuk a burkolatot. A helyiség
többi falát nagyvonalú matt hatású hófehér burkolólap fedi, ami
szépen harmonizál a fa hatású burkolattal, és a mosdó alá tervezett
szekrénnyel.

Földszinti fürdőszoba
Fotó: Szatlóczki Dóra Lilla
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Az emeleten található a hálószobával egybenyitott fürdőszoba.
Igazán egyedi eset még a mai magyar térszervezésben mikor a
fürdőszoba, sőt még a WC sem szeparált. Az építészeti terveknél
még nem dőlt el, hogy milyen módon választódik el a két funkció.
Felmerült az is, hogy teljesen zárt és kétoldalt egy-egy ajtó fogja csak
határolni és felmerült az is, hogy csak középen egy penge fal zárja el.
A megbízói igények és a téralkotás nagyvonalúbb hatása végett egy
nem teljes belmagasságig tartó falszakasz választja el a két funkciót.
A teljes szeparálás kevesebb fényt és zártabb érzést eredményezett
volna, így a rendkívül lenyűgöző, nagy belmagasságú helyiség
még stílusosabb maradt. A fürdőszobaként funkcionáló részénél
hatalmas teljes belmagasságú nyílászárók épültek be a keleti és
déli homlokzaton, ezáltal rendkívüli panorámát nyújtva a fürdőszoba
használóinak. Valamint nagyon szép természetes benapozást is
kap ez a helyiség. A fürdőszoba kialakítása kiemelt fontosságú
volt ezért különösen sok figyelmet szántunk az eredményességre.
Megbízómmal, Nórával együtt kerestük a hozzá leginkább passzoló
extravagáns, kifinomult és nőies stílust. Számtalan épp aktuális
trendnek megfelelő hangulattal kísérleteztünk, ám végül ennél a
helyiségnél is törekedtünk az alapkoncepcióra, miszerint a kevesebb
több. A variálhatóságot szem előtt tartva a nagyobb felületeken a
klasszikus anyaghasználatnál maradtunk.
A koncepcióhoz tartozik az árnyékoló rendszer variálhatósága
is. A különböző évszakoknak, napszakaszoknak megfelelően lehet
variálni a lamellák állását. Minden állásban különleges fényjáték jut a
belsőépítészetbe, amely extra térélményt eredményez. Az árnyokoló
teljesen felhúzott állapotban lenyűgöző panorámát biztosít. A
fürdőszoba szinte teljesen eggyé válik a külső térrel. A természetben
előforduló színekkel pedig tökéletesen érvényesül a harmónia, hiszen
ott visszaköszönnek a sárgák, barnák, szürkék.
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Megbízóimmal egyetértettünk abban, hogy egy visszafogott,
ám nagyvonalú alapstílus könnyen kiegészíthető (cserélhető)
dekorációs elemekkel. Ezért letisztult, egyszerű, szépen formált
szanitereket választottunk, amiket homogén alapszínű felületekkel
emeltünk ki. A padlóburkolat itt is fa hatású kerámia, a Marazzi
családból egy világosabb árnyalat, amely az egész szinten végigfut.
A falakat egy betonra emlékeztető csempe emeli ki. A térelválasztó
fal a legmeghatározóbb eleme a helyiségnek, így az kapott egy
izgalmas és egyszínű, ám textúrájában mintázott csempe burkolatot.
A választott lapok egyszerre keltenek ipari és kifinomult hatást. Az
íves vonalú mosdókagylók és a csaptelepek jól harmonizálnak a
falburkolat mintázatával. Ugyanez a csempe kicsit visszafogottabb
stílusban megjelenik még a kád mögötti rövidebb falszakaszon.
A karakteres formájú szabadon álló kád az egyik éke a térnek.
Megbízói döntés alapján nem úszik teljesen szabadon, ám mégis jól
kiemelkedik a homogénebb színeknek, formáknak köszönhetően.
A fürdőkád és a WC mögött tervezett gipszkartonfalba egy sliccel
polcokat alakítottunk ki, ami a fürdéshez szükséges kiegészítők
tárolására lesz alkalmas. Míg a végleges stílusirány kialakult számos
opció merült fel. A jelenlegi formákat és anyagokat a megbízó
egyénisége határozta meg, így egyben nőies és letisztult hatású.
A hideg burkolatokat a meleg fa oldja fel és így alkotnak egységes
képet.

V.TÉZIS

Lakóépületek esetén, az építészet életre keltéséhez
elengedhetetlen a tér belakása. A nyitott és rugalmas térszervezés
elősegíti az egyéni igényekre szabott berendezési módokat, ami
hatására egy hely lakótérré válik.

Fürdőszoba képek
Fotó: Szatlóczki Dóra Lilla

Hálószoba képek
Fotó: Szatlóczki Dóra Lilla
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A fürdőszobával

egy

térben

kialakított

hálószobának

csupán egy funkciója van, az alvás. Ebbe a helyiségrészbe nem
került nagyobb, tárolásra kialakított bútor. A hálószoba északi falán
egyik oldalt a kémény, másik oldalt pedig a különböző gépészeti
szerelvények vesznek el helyet a térből. A gipszkarton takarásokkal
létrejövő keretbe foglalt falszakaszra az elképzelések szerint egy, a
nappalihoz hasonló művészeti alkotás kerül. A bútorozás minimál
stílusú mivel maga a funkció is az. Tárolásra ebben a helyiségben
nem kerül sor, ami lehetőséget adott az ágy légies kialakítására.
Az ágy két oldalán éjjeliszekrény fut ameddig a tér engedi, így a
funkcióhoz tartozó kisebb tárgyak tárolása megoldott. Mivel egy
légtérben helyezkedik el a fürdő és hálószoba, így ugyanazokat az
anyagok alkalmaztuk. Az ágy és éjjeliszekrény viszont laminált bútor
helyett tömör fából készült. Megbízóim rendkívül környezettudatosak
és igyekeznek a belsőépítészetben is kerülni a környezetre káros
anyagokat és minél természetesebb formájában hagyni a fát.
Az első emeleten található még egy helyiség, amely több
funkciót is betölt. Dolgozószoba, gardróbszoba és alkalmanként
vendégszobaként is funkcionál majd a jövőben. Mint ahogy a szint
egészén itt is fa hatású kerámia padlóburkoló található. A két fő
funkció alapján az ablakok elé került egy nagyobb íróasztal és egy
polcos szekrény. A másik oldalon pedig egy hatalmas gardróbszekrény
a fő térelem, amely teljes egészében a Megbízók ruhatárához és
igényihez idomul. Speciális tulajdonsága még, hogy a szekrénybe
rejtve elég nagy gépészet is foglalja a helyet, így azt figyelembe véve
maximalizálva a tárolófelületeket alakítottam ki a szekrény belső
felosztását, amelyet megkönnyített a kívánalmak pontos felmérése.
A gardrób és a dolgozószobarészt egy kinyitható kanapé köti össze
ami ezáltal lehetőséget ad a vendégek fogadására.
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ÖSSZEGZÉS
Az értekezésben az építészet egyik alapelemét kutatom: a
teret valamint a térszervezést. Az építészet által létrehozott tér az
életünk szintere. A lakótérben bekövetkező tértranszformációk
különböző hatásait vizsgálom, az idő és a forma függvényében.
A Breuer Marcell Doktori Iskola alatt kapott feladatokra,
megbízásokra nem önálló munkaként, hanem sokkal inkább a
kutatómunka részfolyamataiként tekintettem. Értekezésem olyan
témát feszeget, amivel a meglévő épületen belül lehet új építészeti
tereket alkotni. A mai építészetben a tértranszformáció jelentősége
megnövekedett, ezért az ezt formáló eszközök vizsgálata volt az
elsődleges szempont számomra. Tanulmányom alatt igyekeztem
olyan

lehetőségeket

keresni

amelyekkel

a

meglévő

terek

újraszervezésével hozhatok létre egy újabb és élhetőbb teret.
Kiindulási pontnak a hagyományos térbeli mintákat vettem alapul,
majd az azokból hasznosított tapasztalatokkal gondoltam újra a
belső terek változásait.
Az értekezés két fő részre bontható. Az első rész a tér
fogalmát és annak szerepét mutatja be. Az építészeti tér történeti
kialakulásától egészen a kortárs térszervezésig vizsgálom az ember
és tér kapcsolatát. Két komplex tervezési munkámon át mutatom
be a térszervezési módok lehetőségeit. A MILD HOME pályázat
során csapatban terveztünk egy fenntartható lakóparkot. Ebben az
esetben a kutatás kiterjedt a társadalmi és közösségi problémák
megoldásainak keresésére. A Liverpoolban töltött szemeszter során
egy idősek otthonát terveztem demens betegek számára. A MILD
HOME pályázat kapcsán kiemelt, az egész világot érintő elöregedő
társadalmi problémát vizsgáltam. A projekt során a térszervezésnél
elsődleges szempont volt az idősek legoptimálisabb körülményinek a
biztosítása.
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A második rész két megvalósult belsőépítészeti terv elemzését
tartalmazza. A tervezés folyamán a térszervezési alapgondolatokat
vizsgáltam és tettem megállapításokat erre vonatkozóan. Mindkét
esetben szerkezetkész volt az épület, így még lehetőség nyílt a belső
térkapcsolatokkal való kísérletezésre.
A komplex mestermunka részei:
•

‚MILD HOME’ pályázat, fenntartható lakópark terve 1

•

‚Liverpooli Demens Idősek Otthona’ – komplex tervezés 2

•

‚MECSEKOLDALI HÁZ’ belső térszervezése / megvalósult 3

•

‚AKTÍVHÁZ’ belsőépítészeti terve / megvalósult 4
Összességében

a

kutatói

téma

gondolatébresztő

volt számomra, amely magába foglalja az építészet és a
társművészetek kapcsolatainak egészét. Gyakorlati projektjeim
által tanulmányozhattam a térformáló elemek számtalan formáját
és hatását. A különböző funkciójú terek alkotásával többféle
tértranszformációval is kísérletezhettem. A terek tervezésével
első kézből tapasztalhattam a különböző viszonyokat és az
alakulási formákat. A tervezésen túl a kivitelezési és megvalósulási
folyamatokba bekapcsolódva ismerhettem meg, hogy hogyan
alakulnak az eltérő funkciójú terek.

1. ‚MILD HOME’ pályázat, fenntartható lakópark terve, Tatabánya. 2013.
Tervezők: Farkas Petra, Szatlóczki Dóra Lilla. Konzulens: Dr Medvegy Gabriella
2 ‚Liverpooli Demens Idősek Otthona’, Erasmus ösztöndíj 2014.
Tervező:Szatlóczki Dóra Lilla. Konzulens Charlie Smith
3 ‚MECSEKOLDALI HÁZ’ belső térszervezése, Pécs, 2011. Attract interior design
Tervezők: Mátrabérci Zsolt, Streitmann Walter, Alexandra Czinege, Szatlóczki Dóra Lilla
4 ‚AKTÍVHÁZ’ belsőépítészeti terve, Pécs, 2015.
Tervező: Szatlóczki Dóra Lilla. Megbízók: ifj. Kistelegdi István DLA , Kátai Nóra
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TÉZISEK
I.TÉZIS

A térszervezés egyik legfontosabb gondolata: egy szegmens
hatása az egészre, azaz minden egyes térelem kialakítása hatással
lesz a tér egészére és egyben együtt fognak érvényesülni. Az
összefüggő komplex téralkotás biztosítja a megfelelő térérzetet.

II.TÉZIS

A kortárs téralkotásban bármi megengedett, különféle anyagok
használatával számtalan forma létrehozható, amivel teret
alkothatunk. A szabályok száma lecsökkent, csupán a flexibilitás
a lényeges.

III.TÉZIS

Ideális esetben a lakótér kialakítása rugalmas. A terek
formálhatóak, bővíthetőek, átépíthetőek és egy funkcióváltásnál
is könnyen korszerűsíthetőek az adott elvárásoknak megfelelően.

IV.TÉZIS

A lakótér optimális megalkotása gyógyítóhatással is lehet,
valamint egy egész világot érintő elöregedő társadalmi probléma
részmegoldásaként segíthet választ adni a problémára.

V.TÉZIS

Lakóépületek esetén, az építészet életre keltéséhez
elengedhetetlen a tér belakása. A nyitott és rugalmas térszervezés
elősegíti az egyéni igényekre szabott berendezési módokat, ami
hatására egy hely lakótérré válik.
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Hangulatkép
Fotó: Szatlóczki Dóra Lilla
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