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1
bevezetés

1.1 PROBLÉMAFELVETÉS

Az utóbbi években, a családalapítást követően, férjemmel foglalkoztatni kezdett minket a kérdés, hogyan 
képzeljük el hosszútávon az életünket, majd ehhez kapcsolódóan: 

Hol és hogyan szeretnénk élni, milyen lehetőségeink vannak – itt a városban?

Ezt továbbfejtve kezdődött vizsgálatom:

Milyen életformák léteznek most? Milyenek voltak régen? 
A jelenlegi életformákat lekövetik-e a városok, a lakóépületek? 

Ahogy szocializálódtunk, kialakult bennünk egy általános kép: tanulunk, elhelyezkedünk, párt választunk, 
gyerekeink lesznek majd házat építünk. Ez a kép még mindig általános, miközben a társadalomban, a gazda-
ságban és a környezetünkben végbement változások alternatív életformákat hívtak elő. 

Ezeket hogyan lehet lakóépületeinkkel lekövetni? 
Az új igények hogyan változtatják meg a funkciót és a tervezést?

1.2 AZ ÉRTEKEZÉS CÉLJA

A felvetett kérdésekre a válaszokat a következő felépítésben keresem. Értekezésemben megvizsgálom, 
hogyan alakultak ki az első „lakások”, a városi otthonok. A funkcionális elrendezések milyen módon változtak 
a történelemben. Majd kitérek az ipari forradalmat követően megindult urbanizációs folyamatokra, a moto-
rizáció megjelenésére és hatására. Ezt követően megvizsgálom az egyes lakófunkciók alakulását. Ezután az 
esettanulmányok bemutatják az alternatív városi életformáknak egy-egy példája. Több kategóriát vizsgálok, 
hogy az igényeket minél részletesebben fel lehessen tárni, és az adott válaszok tanulságait leszűrve követ-
keztetéseket lehessen tenni. Végül mestermunkámmal szeretném kibővíteni a példák sorát, mely szintén egy 
alternatíva a számtalan egyedi eset közül. 

1.3 LOGIKAI VÁZ
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2.1 TERMÉSZETI NÉPEK

Kezdetben az ősember életvitele és tevékenységi köre életben maradása érdekében három szükséglet kielé-
gítésére szűkült: a testhőmérséklet szabályozására, a folyadékháztartás egyensúlyára és a táplálék bevite-
lére. Mivel akkor még a környezet félelmetes és ismeretlen erőinek kiszolgáltatva kellett megállnia a helyét, 
testhőmérsékletének szabályozásához szüksége volt védelemre: ruházkodni kezdett, megismerte a tüzet és 
fedél alá kellett behúzódnia. A kezdetben szétszórtan vándorló emberek hordákban éltek. A paleoantropo-
lógusok mai megállapításai szerint legtöbbször ideiglenes lakhelyet készítettek maguknak. Gyűjtögető és 
vadászó életmódot folytattak.1 

Ahogy az eszközhasználat fejlődése és az éghajlat enyhülése lehetővé tette, a kis csoportok „nagyobb tele-
pekbe tömörültek, s […] lassanként letelepült, földművelő és állattenyésztő közösségekké váltak.” 2

Ez a nagyobb létszámú közösség feltehetően szintén rokonsági szervezetre épült. Legkisebb egysége a nagy-
család, ahol általában három generáció élt együtt. A családtagok a földterületet közös erővel munkálták meg.

2
korai életformák

1 Maak, Niklas (2015): Living Complex. From the Zombie City to the New Communal. Hirmer Verlag GmbH, Munich, p. 120.
2 Szentkirályi, Zoltán (1980): Az építészet világtörténete. Első kötet. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest, p. 18.
3 tudasbazis.sulinet.hu: A vadászhordák és a természet viszonya, letöltés: 2018.08.16., forrás: http://tudasbazis.sulinet.hu/HU/tarsadalomtudomanyok/tortenelem/eletmodtorte-
net-oskor-es-okor/a-vadasz-kulturak/a-vadasz-hordak-es-a-termeszet-viszonya

kép 1: Kállay, Ferenc DLA aspiráns: Egylakásos lakóépület kialakulása. Privát szféra történelmi változása, 2. előadás, Épülettervezés I. 2010-2011. 2. félév, BMGE, letöltve: 
2018.10.30., forrás: https://docplayer.hu/15438545-2-eloadas-egylakasos-lakoepulet-kialakulasa-privat-szfera-tortenelmi-valtozasa-tantargyfelelos-prof-puhl-antal-dla.html

kép 1

horda: 

„Valamennyi ma élő zsákmányoló nép meghatározó társadalmi egysége a horda. Ez egy néhány 

tucat, átlagosan huszonöt főből álló családias közösség. Rokoni kapcsolatokat ápol más hor-

dákkal, melyekkel együtt alkotja a törzset.” 3
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A természeti népek maguk építették lakhelyeiket. A vernakuláris építészetben ma is fellelhető-

ek a történelem előtti időkre jellemző primitív építmények. Egyszerűségük ellenére változatos 

formák alakultak ki, és funkciójuk szerint is különböző rendeltetésűek. Az itt látható példák az 

ausztrál bennszülöttek fűvel, levelekkel, fakéreggel fedett fa szerkezetű építményei. Valamelyik 

ideiglenes, egy éjszakára nyújt védelmet, másik már több személyes hosszabb idejű használat-

ra alkalmas. Esős időben vagy a száraz évszakban nyújt védelmet a nap vagy a nedvesség ellen.

kép 2 - kupolás kunyhó:

Az esőerdőkben használatos (Queensland) kunyhó belső tere 

elég magas ahhoz, hogy benne felálljunk. Családok használták 

hosszabb idejű tartózkodásra az esős évszakban.

kép 3 - emelt kunyhó:

Lakó- és alvóhely az esős évszakban. Az felső platform 1,8 m 

magasra van emelve. Alatta raktak tüzet, melynek füstje a mosz-

kítókat távol tartotta.

kép 4 - „púpos” sátor:

Puha fakéreggel fedett sátor. A kérget matracnak is használták

kép 2

kép 3

kép 4

kép 2, 3, 4: May, John; Reid, Anthony (cons. ed.) (2010): Buildings Without Architects, A global guide to everyday architecture. Rizzoli International Publications, Inc., New York., p. 165
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MONGOL JURTA

A mongol sztyeppéken élő pásztor népek jurtáján megfigyelhető, hogyan kezdett kialakulni a 

lakóhely belsők funkcionális tagolódása. A szent hely és az otthon még egy volt, ahogy az em-

berek életmódjukban is egyek voltak a természettel. A tűzhely az „ház” szíve. Ezt veszik körül 

a használatnak megfelelő negyedek. A bejárattal szemben az oltár kitüntetett helyet kapott, 

mellette a tisztelt vendég helye. A férfiak és a nők a gyerekkel a két oldalon, illetve a használati 

eszközök a bejárathoz közel. A férfi a család feje, ő foglal helyet a vendég mellett. 

kép 5

kép 5: Ibid, p. 95.
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2.2 FÖLDMŰVELŐ, TERMELŐ NÉPEK

A földművelő életforma már kevésbé volt kiszolgáltatott, mint a zsákmányolás. Az emberek letelepedtek, az 
ideiglenes, vándorló életmódot kiszolgáló könnyű szerkezetes kunyhók helyett maradandóbb építőanyagok-
ból kezdtek építkezni – kő, vályog tégla. Kezdetben még a nomád sátrak formáját megtartó méhkas formájú 
házak épültek, majd megjelent a négyszögletes alaprajz, melyet könnyebb volt bővíteni, kombinálni.4 A nagy-
családban együtt élők termelői egységként működtek, megosztva egymás között a megélhetéshez szükséges 
munkát. Az nagycsaládban együtt élők termelői egységként működtek, megosztva egymás között a meg-
élhetéshez szükséges munkát. A település szintjén a közösség viszont már többletet tudott termelni, mely 
lehetővé tette, hogy a tagok a tevékenységeket felosszák – a földművelés mellett más mesterségek is kiala-
kultak. Így a termelékenység és a populáció növekedett, a kereskedelem felélénkült, a társadalmi tagolódás 
elkezdődött és „az őskori hordánál jóval fejlettebb, „városiassá szerveződni kezdő közösség”-ek alakulhattak 
ki. A legkorábbi protoneolitikus várost a Jordán melletti Jerichóban tárták fel, mely az i. e. 8. ée.-ből szárma-
zik. „Általában városnak nevezik, de [...]A település még rendezetlen. Nincsenek utcái. A kő alapon nyugvó, 
szárított agyagtéglából épült, méhkas formájú házak – a kör alaprajzú őskori kunyhó igényesebb változata – 
véletlenszerűen állnak egymás mellett.” 5

korai életformák

4 Kállay, Ferenc DLA aspiráns: Egylakásos lakóépület kialakulása. Privát szféra történelmi változása, 2. előadás, Épülettervezés I. 2010-2011. 2. félév, BMGE, letöltve: 2018.10.30., 
forrás: https://docplayer.hu/15438545-2-eloadas-egylakasos-lakoepulet-kialakulasa-privat-szfera-tortenelmi-valtozasa-tantargyfelelos-prof-puhl-antal-dla.html
5 Szentkirályi, Zoltán (1980): Az építészet világtörténete. Első kötet. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest, p. 18.
kép 6: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tell_es-sultan.jpg

6 Jancsó, Miklós DLA; Máthé Dóra (2013): Habitatio, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Lakóépülettervezési Tanszék, letöltve: 2018.11.04., forrás: https://www.
tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0055_habitatio/ch05s24.html
kép 7:  Istvánfi Gyula - Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., letöltve: 2018.11.04., forrás: https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0055_habitatio/ch05s24.html

kép 6 kép 7

méhkas alakú ház - Irak:

A Jerichoban feltárt lakóházak ennek a szerkezetnek a legelső ismert nyomai. „A négyzet 

alaprajzú helyiség felett csegelyszerű átvezetésen egy 3-5 méter átmérőjű, emelt ívű álkupola 

nyugszik. Általában két cella, a konyha és a szoba alkot egy lakóegységet, ezt egészítik ki a 

terménytárolás és az állattartás építményei.” 6 
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Később, „az i. e. 7. ée. utolsó harmadában élte virágkorát a mai Törökország területén, Ca-

tal-Hüyükben egy prehisztorikus város. Leletanyaga sokkal gazdagabb, szerkezete is érde-

kesebb, mint Jerichóé. […] Catal- Hüyük organikusan nőtt halmaz-település. [ … ] házai úgy 

simulnak egymáshoz, mint egy félelmében összebúvó nyáj, amelynek minden tagja a társak 

testközelében keres biztonságot. […] Utca nincs közöttük, csak néhol egy-egy udvarszerű 

kiteresedés. Az egyetlen lakótérből álló, esetleg egy kisebb kamrával bővített, négyszög alap-

rajzú házakat csak a lapos tetőn keresztül, létrával lehetett megközelíteni. Itt vágtak nyílást az 

ajtónak, és ha szükséges volt, a bevilágító ablaknak is.” 7 

7 Szentkirályi, Zoltán (1980): Az építészet világtörténete. Első kötet. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest, p. 18.

kép 8

kép 8: https://www.researchgate.net/figure/Disposition-of-a-section-of-Catal-Hueyuek-a-prehistoric-city-from-6-th-Millennium-BC-with_fig2_325038395
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3.1 ÓKORI RÓMAIAK

Az ókori civilizációkkal együtt megjelentek a városok, illetve a városokra jellemző összetett társadalmi rend-
szerek. Az épített környezet tekintetében az urbánus karakter először az ókori római építészetre volt jellemző. 
Összehasonlítva a görög városokkal, ahol minden épület egy különálló műalkotás, a „rómaiaknál a város a 
kiinduló egység, az bomlik a benne zajló élet igényeinek megfelelő, funkcionálisan tagolt részekre – a szerve-
sen egymáshoz tartozó épületek együtteseire.”8 

3
korai városok

8 Ipid. p. 189.
kép 9: Szentkirályi, Zoltán (1980): Az építészet világtörténete. Első kötet. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest, p. 201.

9 Ipid. p. 191.
kép 10: De Albentiis, Emidio: LA TIPOLOGIA DELLE ABITAZIONI ROMANE: UNA VISIONE DIACRONICA in: AnMurcia, 23-24, 2007-2008, págs. 13-74, letöltve: 2018.11.04. forrás: 
file:///C:/Users/SZ-01/Downloads/178041-649851-1-SM.pdf
helyiségek: Kállay, Ferenc DLA aspiráns: Egylakásos lakóépület kialakulása. Privát szféra történelmi változása, 2. előadás, Épülettervezés I. 2010-2011. 2. félév, BMGE, letöltve: 
2018.10.30., forrás: https://docplayer.hu/15438545-2-eloadas-egylakasos-lakoepulet-kialakulasa-privat-szfera-tortenelmi-valtozasa-tantargyfelelos-prof-puhl-antal-dla.html

kép 9

Róma: az Agustus forum rekonstruált képe

1 - bejárat rövid folyosója (fauces)
2 - belső udvar (atrium)
3 - lakószoba (cubiculum)
4 - benyíló (alae)
5 - főhelyiség (tablinum)
6 - konyha (culina)
7 - ebédlő (triclinium)
8 - kert (hortus)
9 - üzlet (taberna)
10 - esővízgyűjtő medence (impluvium)

Pompeji: a Casa del Chirurgo alaprajza

„A római lakóház [ ... ] mindig szigorúan axiális, a középtengelyre nézve szimmetrikus. Központja a centrális elhelyezésű belső 

udvar, az atrium. Az utcáról ehhez keskeny átjáró vezet (a fauces), melyet a homlokzatba mélyítve kis belépő előz meg (a ves-

tibulum). Minden helyiség közvetlenül az udvarra nyílik: kétoldalt a lakószobák (cubiculae), ezek végében egy-egy benyíló (az 

alae), melyek T alakúra bővítik az atriumot, s a bejárattal szemben a ház főhelyisége, a tablinum. Eredetileg ez lakószoba volt. Itt 

állt a ház urának s feleségének az ágya, s itt őrizték a család értékeit. Később reprezentatív fogadótérré változott, néha pedig a 

kertbe továbbvezető széles átjáróvá.” 9 

kép 10

1

4 4

5

8

6 7

3

3

3

2
3

9 9
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3.2 KÖZÉPKORI EURÓPA

A Nyugat-Római Birodalom bukásával az ókori római városok elnéptelenedtek. A keresztény vallás megerő-
södött, és az egyház a középkor legátfogóbb társadalmi szervezetévé vált. A szerzetes rendek kolostoraik 
megépítésével apró városkákat hoztak létre, ahol megőrizték az ókori görög orvostudomány és a római me-
zőgazdaság gyakorlatát. A védelem egyre fontosabbá vált az idegen népek betörései ellen, úgyhogy erődített 
kolostorokat építettek, a városokat várfallal vették körül. A középkori városokban eleinte a telkek mérete 
változatos volt a különböző társadalmi rétegeknek megfelelően – papság, nemesség, paraszt-polgárok, kéz-
művesek, kereskedők – majd a népesség növekedésével egyre sűrűbb lett a beépítés és vertikálisan lehetett 
csak terjeszkedni. Így a zárt sorú, emeletes épületek voltak jellemzők. Fontos kiemelni, hogy ekkor az élet-
formának megfelelően a polgári házak funkcionális kialakítását a lakás és a munkahely egysége határozta 
meg.10

korai városok

10 Meggyesi, Tamás: 5. A középkori város, letöltve: 2018.08.16. forrás: http://www.urb.bme.hu/segedlet/szakmernoki1/2011_12/telfejlPDF/MeggyesiT100125-26szoveg.pdf 
kép 10: Kállay, Ferenc DLA aspiráns: Egylakásos lakóépület kialakulása. Privát szféra történelmi változása, 2. előadás, Épülettervezés I. 2010-2011. 2. félév, BMGE, letöltve: 
2018.10.30., forrás: https://docplayer.hu/15438545-2-eloadas-egylakasos-lakoepulet-kialakulasa-privat-szfera-tortenelmi-valtozasa-tantargyfelelos-prof-puhl-antal-dla.html

11 Kállay, Ferenc DLA aspiráns: Egylakásos lakóépület kialakulása. Privát szféra történelmi változása, 2. előadás, Épülettervezés I. 2010-2011. 2. félév, BMGE, letöltve: 2018.10.30., 
forrás: https://docplayer.hu/15438545-2-eloadas-egylakasos-lakoepulet-kialakulasa-privat-szfera-tortenelmi-valtozasa-tantargyfelelos-prof-puhl-antal-dla.html
kép 11: Ipid.

kép 10

kép 11

Bologna a 11-13. században
cluny-i ház a 11-13. században

konyha v. műhely

háló

fő lakószoba konyhával

kút

árkádos átjáró

udvar

üzlet

A lakóházak többsége egyszerű, a keskeny telekadottságok miatt merőle-

gesen, az oromfallal az utca felé fordulva álltak. Magasságuk többnyire 2-3 

emelet. A funkcionális kialakítás az életmódnak megfelelően - a munka és a 

lakóhely egy helyen.11 
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A városodás – a vidékről tömegesen beáramló embereknek köszönhető városi népességnövekedés – az ipari 
forradalmakig lassú ütemben és nem folyamatosan történt. A 18. sz. végétől napjainkig tartó gyorsabb ütem-
ben változó időszakot – a városodás mellett – urbanizációnak hívjuk. Érdemes megvizsgálnunk 20. század 
végéig tartó urbanizációs folyamatokat: hogyan alakult a termelő erők és a népesség migrációja Európában. 
Fontos megjegyezni, hogy a következő egy leegyszerűsített folyamat ábra. A valóságban az urbanizációs 
folyamatok a történelmi korszakokhoz hasonlóan nem egyik pillanatról a másikra változnak meg. Gyakran az 
egyik még tart, mikor a következő már elkezdőik, illetve egymással párhuzamosan is megjelenhet egyszerre 
több, nem beszélve a különböző gazdasági szakaszban tartó országok különbségeiről egy adott pillanatban. 12

4.1 ABSZOLÚT KONCENTRÁCIÓ

A 19. sz. elején elsősorban Angliában és Franciaországban indult el a robbanás szerű ipari fejlődés. Ennek 
eredményeképpen a mezőgazdaságban kevesebb munkaerőre lett szükség, és a falvakból a városokba ván-
doroltak az emberek, ahol az ipari forradalom rengeteg munkalehetőséget kínált. Az ipar szempontjából jó 
fekvésű középkori városok felduzzadtak, illetve a nyersanyaglelőhelyek és energiahordozók közelében új ipari 
városok jöttek létre. A falvakból a városokba koncentrálódott a népesség. 13 

A hirtelen népességnövekedés miatt felduzzadt városok szinte működésképtelenné váltak. A szennyvízel-
vezetést elkezdték kiépíteni, a szemétszállítást megoldani és sok egyéb intézkedés mellett egészségügyi 
programok indultak el az élhetőbb városi környezet kialakítására. Az ipar mellett a pénzügyi élet, a kereske-
delem és a kultúra is megerősödött. Mindez megteremtette az igényt arra, hogy a klasszikus kapitalizmushoz 
méltó nagyvárosok alakuljanak ki. Nagyszabású építkezések kezdődtek. Legelőször Párizsban, ahol Eugéne 
Haussmann báró a 19. száza közepén létrehozta „az európai város újjászületésének prototípusa”-t.14 Emele-
tes bérpalotákkal szegélyezett, széles sugárutak épültek, melyek a kereskedelem és a közigazgatás csomó-
pontjait kötötték össze. A csomópontokban új, reprezentatív középületeket húztak fel. Megjelent a vasút és 
a pályaudvar. A mai értelemben is korszerű új infrastruktúrát pedig zöld területek és terek egészítették ki. A 
lakhatást megkönnyítve magán bérlakás építések kezdődtek, de ezek egyelőre a belvárosra koncentrálódtak, 
és a külső területekre jellemző sűrű és egészségtelen állapotok sajnos megmaradtak.15, 16

4
urbanizációs folyamatok

12 Meggyesi, Tamás (2006): Településfejlesztés. 2.1. A koncentrációs folyamatok, Egyetemi jegyzet a BMGE építmérnök kar hallgatói részére, Budapest, letöltve: 2018.08.16. forrás: 
http://www.urbanisztika.bme.hu/segedlet/telepulesfejlesztes-jegyzet.pdf
13 Ibid., 2.11. Az urbanizáció hőskora
14, 15 Ibid., 2.12. A 19. század 2. felének városépítési hulláma
16 Szentkirályi, Zoltán (1980): Az építészet világtörténete. Második kötet. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest, p. 309.

Kép 12: PHOTO BY APIC/GETTY IMAGES, letöltve: 2018.11.04., forrás: https://robbreport.com/travel/destinations/gallery/from-the-editors-best-laid-plans-246950/

kép 12

Rue de Rivoli - Haussmann Párizsa

urbanizációs folyamatok
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„A földszint és a magasföldszint az üzletek és kávéházak zónája, e fölött helyezkednek el a lakószintek - köztük az 

első, a „piano nobile” nagyobb belmagasságú, igényesebb lakásokkal - majd harmadik övezetként megjelenik az 

utca keresztszelvényében előírásszerűen visszalépő tetőtér, ahol eredetileg a személyzet lakott. Az első emeleti 

franciaerkélysor építészetileg is határozottá teszi a homlokzatok hármas tagolását.”17 

kép 13

kép 14

Élet a párizsi bérházban Mansion Blokk homlokzata - Haussmann bérháztípusa

Kép 13: letöltve: 2018.11.04., forrás: https://www.du9.org/breve-visuel/paris-qui-travaille/ Kép 14: Si, Diana; Phelps, Alan: Mansion Block, letöltve: 2018.11.04., forrás: https://arch100110echo2.wordpress.com/mansion-block/
17Meggyesi, Tamás (2005): A 20. század urbanisztikájának útvesztői, Hungarian edition TERC Kft., Budapest

urbanizációs folyamatok
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4.2 RELATÍV KONCENTRÁCIÓ 

A történelmi városmagok nagyszabású fejlesztései után lassan megindultak a perifériák fejlődése is, de 
ezekkel párhuzamosan továbbra is megmaradt a belváros felé irányuló abszolút koncentráció, csak visszafo-
gottabb tempóban.
Ez a folyamat az I. világháború kitörésével ért véget. A háborút követően újra előtérbe került a lakásépítés, de 
ekkor magán bérlakások kevésbé, inkább önkormányzati bérlakások épültek. Ezzel vette kezdetét a szociális 
lakásépítés, mely új városrészeket létrehozó lakótelepek létrehozásával folytatódott. Az első lakótelepek az 
angol kertváros mozgalom nézetei alapján a város szélén – egy zöld sávval leválasztva – épültek.18

urbanizációs folyamatok

18 Meggyesi, Tamás (2006): Településfejlesztés. 2.12., 2.13. fejezetek, Egyetemi jegyzet a BMGE építmérnök kar hallgatói részére, Budapest, letöltve: 2018.08.16. forrás: http://www.
urbanisztika.bme.hu/segedlet/telepulesfejlesztes-jegyzet.pdf
Kép 15, 16: https://www.familistere.com/fr honlapról, letöltve: 2018.10.01.

FAMILISZTER

A szociális bérlakásra példa Godin Familisztere, mely egyben a közösségi lakómodellnek egy korai példája. Az ipari 

forradalom Franciaországában Jean-Baptiste André Godin tűzhely gyártó üzemével jelentős vagyonra tett szert. 

Fourier falanszetere után megálmodta familiszterét munkásainak, hogy lakóhelyet és megfelelő életkörülményeket 

biztosítson számukra. Az észak-farncia Guise városában, gyára mellett épült meg 1859-1884 között a „nép palotája”, 

mely egy megvalósult utópia. A 2000 férőhelyes, 500 lakásnak otthont adó épületegyüttest 1968-ig működtette egy 

munkásokból és tőkésekből álló szövetkezet. Godin műve egyedülálló társadalmi kísérlet volt: az ipari tőkét munkásai 

szolgálatába kívánta állítani kizsigerelésük helyett, bevonta őket az épületegyüttes kezelésébe és a döntéshozatalba 

is. Az 1864-ben elkészült központi épület négyzet alaprajzú tömege, egy üveggel lefedett udvart vett körbe, ahol a 

lakásokban volt folyóvíz, vízöblítéses WC, folyosói szemétledobó és az egész komplexumban éjszakai közvilágítás. A 

javak egyenlőségének jegyében plusz szolgáltatások is – boltok, mosoda, uszoda, kert, bölcsőde, iskola és színház 

– elérhetőek voltak a lakók számára, részben a dolgozó nőkre való tekintettel. Godin Fourier tanait követve, majd 

meghaladva őket valósította meg a szociális lakásait, melyek hite szerint nem egyenlőek a minimál lakásokkal: „Sem-

mi értelme olcsó lakásokat építeni, mivel az olcsó lakások a legdrágábbak az emberek számára; amire szükség van, 

azok olyan lakások, melyek lehetőséget adnak a valódi háztartás vezetésére, egy helyre, mely az emberi jólétet és a 

boldogságot táplálja.” (a szerző fordítása) Ezért tervezett a lakások mellé kiszolgáló funkciókat, azok közül is nagy 

hangsúlyt fektetve az iskolára és színházra, melyek a lakók oktatását és művelését szolgálták. E közösségi modell 

végét a szövetkezetben kialakuló feszültségek és az idővel megjelenő pénzügyi nehézségek jelentették. Eredeti for-

májában megszűnt működni, viszont a műemlékké nyilvánított épületegyüttest felújították, és „Az Új Utópia Projekt” 

keretében nagy része múzeumként működik, mely a Familisztert bemutatásának és társadalmi kísérleteknek van 

elkötelezve.19 

kép 15

kép 16

Bál a Familiszter központi épület belső udvarában

A központi épület alaprajza

19 The Familistére at Guise. Press pack 2017, letöltve: 2018.10.01., forrás: https://www.familistere.com/uploads/media/5a9c4bd061fce/familistere-press-kit-2017.pdf?token=/uplo-
ads/media/5a9c4bd061fce/familistere-press-kit-2017.pdf
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UNITÉ D’HABITATION 

Le Corbusier egyik „unité”-je, mely egy 2700 főnek otthont adó épület, családnagyság 

szerint különböző lakásokkal – legénylakásoktól a 10 fős családokig. Ebben a modellben is 

a nő megváltozott szerepe miatt a lényeg, hogy a háztartás nagy része kollektivizálható. Ez 

alapján a tetőn található egy óvoda, valamint szabadtéri színpad, tornaterem és kerékpár 

pálya. A hetedik emelet pedig egy bevásárló-szórakozó-kiszolgáló utcának ad helyet. A 19. 

századi utópiákhoz hasonlóan Le Corbusier kora szociális problémáira keresi a választ, de 

szerinte pusztán építészettel ezek megoldhatóak. Az épület vagyis a lakógép gyakorlatilag 

egy vertikális város egy óriási léptékű épületben, mely kiszakad a városi szövetből. Ez az 

antiurbánus viselkedés – a magasság és a laksűrűség növelésével, ezzel együtt a beépített-

ség csökkentésével a lakóktól pont azt fosztja meg, mely az élhető város egyik jellemzője: az 

emberi lépték, a megfelelő sűrűség, hogy a város a közösségi élet színtere maradhasson.20 

20 Kőrösmezey, Kristóf (2013): Lakóépülettervezés 1., BME Lakóépülettervezési Tanszék, letöltve: 2018.10.02. forrás: http://www.epiteszhk.bme.hu/files/hirek/lakoepulettervezes_1.
pdf
20Meggyesi, Tamás (2005): A 20. század urbanisztikájának útvesztői, Hungarian edition TERC Kft., Budapest
Kép 17: https://bybeton.fr/grand_format/brutalisme-beton-brut-style

Kép 18: http://www.duendepr.com/actualites/2016/09/09/nemo-presente-la-luce-le-corbusier-perriand-a-la-biennale-interieur-courtrai/
Kép 19: https://www.researchgate.net/figure/The-living-space-in-Le-Corbusiers-Unite-dhabitation-in-Marseille_fig9_282854099

kép 17

kép 18

kép 19
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23 Branczik, Márta; Keller, Márkus (2011): Korszerű lakás, az óbudai kísérlet 1960, Budapesti Történeti Múzeum, 1956-os Intézet, Terc, Budapest. p. 169.
24 Ipid.
Kép 20: Ipid.

ÓBUDAI KÍSÉRLETI LAKÓTELEP

A második világháborút követően Magyarországon is megindult a tömeges lakásépítés. Az építési költségek 

csökkentését a kormány a típustervek kidolgozásában látta. A számtalan variáció során a tervezők végig-

vették a különböző típusú telepítési módokat és lakástípusokat. Eközben felmerültek a tervezést támogató 

igényfelmérés fontossága is. Az 1952-es Lakásépítési ankéton például „Kósa Zoltán is hozzászólt a vitához, 

aki a lakásépítéshez kapcsolódó szociológiai háttérkutatásokat, a tudományos igény- és hatékonyságmérést 

hiányolta” 23 Emellett a típustervek egy az egyben adaptálhatósága kérdésessé vált. A kialakított típus alap-

rajzok ritkán használhatóak fel automatikusan. 1954-ben a Magyar Építőművészet „Lakástervezésünk néhány 

kérdése” című cikke további kifogásokat is felsorolt, majd felmerült a kísérleti lakóházak felépítésének ötlete. 

Elindult a kísérleti prototípusok kidolgozása (a „C” terv), végül 1958-ban országos lakás-tervpályázatot írtak 

ki. Hat épületfajtára kellett tervet kidolgozni: 1. egyemeletes sorház kétszintes lakásokkal, 2. egyemeletes 

sorház egyszintes lakásokkal, 3. háromemeletes fogatolt lakóház, 4. háromemeletes külsőfolyosós lakóház, 

5. háromemeletes kockaház, 6. háromemeletes külső- vagy középfolyosós lakóház nem teljes háztartások 

vitelére alkalmas lakásokkal.24 

kép 20

4.3 RELATÍV DECENTRALIZÁCIÓ 

A 2. világháborút követően, az újjáépítések után, egy utolsó nagy migráció volt jellemző a városokban. Ennek 
feloldására új városépítési programok kezdődtek. Ekkorra lényeges különbségek alakultak ki az angol kert-
városi és a kontinensre jellemző lakótelepi modell között. Angliában olyan önálló közösségeket (new com-
munities) hoztak létre, melyek rendelkeztek saját munkahelyekkel és központokkal. Emellett lényeges, hogy 
az „új kertvárosokat egy-egy meglévő nagyváros átfogó fejlesztési koncepciójának szerves részeként hatá-
rozták meg.” Így ténylegesen tehermentesíteni lehetett a régi városközpontokat. A nyugat-európai országok 
többé-kevésbé az angol modellt követték, illetve ha el is tértek attól, a cél ugyancsak a történelmi központok 
tehermentesítése volt. A 60-as években még Budapest is egy decentralizált városfejlesztést próbált megva-
lósítani, de finanszírozás híján, ezek a tervek nem jöhettek létre. Végül a megvalósult tömeges lakásépítési 
programok városfejlesztési koncepciók nélkül szinte csak a lakhatási igényeket kiszolgálva épültek meg saját 
munkahelyek és központok nélkül, így a történelmi belváros tehermentesítése nem történt meg, hanem épp 
ellenkezőleg – különös tekintettel a forgalmi terhelésre.21

A 70-es években Kelet-Európában is befejeződtek a tömeges lakásépítési folyamatok. A soron következő 
változásokat egy új jelenség – a személygépkocsik megjelenése – generálta. Ez a mobilitás tovább fokozta a 
relatív decentralizációs folyamatokat. Nyugat-Európában és Budapesten a kedvező adottságú szomszédos, 
agglomerációs településeket vette célba a középosztály. Így ezek a térségek fejlődni kezdtek. Lassan a nagy-
városok növekedése lelassult, majd a népességszám stagnálni kezdett, végül lecsökkent.22 

21 Meggyesi, Tamás (2006): Településfejlesztés. 2.14. fejezet, Egyetemi jegyzet a BMGE építmérnök kar hallgatói részére, Budapest, letöltve: 2018.08.16. forrás: http://www.urbanisz-
tika.bme.hu/segedlet/telepulesfejlesztes-jegyzet.pdf
22 Ipid., 2.15. fejezet
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4.4 ABSZOLÚT DECENTRALIZÁCIÓ 

Extrémebb esetekben – nyugat-európai nagyvárosokban –  a decentralizációs folyamatok az agglomeráción 
is túlléptek, ott is megindult a népességcsökkenés, ami már abszolút decentralizációs folyamathoz vezetett. 
A motorizáció és a szuburbanizációnak köszönhetően a hagyományosan kompakt város szerkezetek feloldód-
tak, a funkciók egyre szélesebb körben költöztek szét és megjelent az extenzív decentralizált városfejlődés.25

4.5 REURBANIZÁCIÓ 

A decentralizáció sajnos a városközpontokban  „a fizikai és társadalmi leépülés folyamatát” indította el 
(dezurbanizáció). Ennek megakadályozásának érdekében a 60-as évek végétől rehabilitációs programok 
indultak a fejlettebb nyugat-európai nagyvárosokban. Az információs technológia fejlődésével egyre több 
menedzseri tevékenységnek kellett helyet adni, melyek számára – a személyes kapcsolatok fontossága miatt 
–  ideálisnak bizonyultak a központok. Régi ipari telephelyek lettek átalakítva irodákká, de egyéb – kulturális 
igényeket kiszolgáló, gasztronómiai és szórakoztató – funkciókkal is kibővültek ezek a programok, hogy a 
városközpontok ne csak nappal legyenek a pezsgő élet terei. 
A végigvett urbanizációs folyamatok – koncentráció és dekoncentráció – továbbra is a városfejlődés sajátos-
ságai, melyek „nem időben egymás után, hanem térben, egyidejűleg bontakozódnak ki.” 26

25 Meggyesi, Tamás (2006): Településfejlesztés. 2.15. fejezet, Egyetemi jegyzet a BMGE építmérnök kar hallgatói részére, Budapest, letöltve: 2018.08.16. forrás: http://www.urbanisz-
tika.bme.hu/segedlet/telepulesfejlesztes-jegyzet.pdf
26 Ipid., 2.21., 2.22. fejezet

kép 21

Kozármisleny - pécsi agglomeráció
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5.1 CSALÁDI HÁZAK A PEREM TERÜLETEKEN

Az ipari forradalom gyökeresen megváltoztatta a városi emberek addigi életét. A korábbi időszakokra jellemző 
kis közösségek/családok által végzett termelést felváltotta a gépesítés és a hatékonyabb munkamegosztás 
által meghatározott új modell, mely határozottan szétválasztotta a munkát a szabadidős tevékenységektől 
időben és térben egyaránt. Addig például egy városi asztalosmester élete és pénzkereső tevékenysége térben 
és időben összefonódott – nem volt külön munkahelye, illetve szakmáját otthon, a műhelyében gyakorolta.27 
Ezzel szemben az ipari termelés megteremtette a munkahelyeket és a műszakokat. A munka végeztével a 
munkások számára a lakás egyre inkább a pihenés színterévé vált.

Ahogy már az előző fejezetben tárgyaltam, az iparosodás városi léptékben is folyamatos változásokat és 
kihívásokat hozott magával, mely a különböző urbanizációs folyamatokban követhető nyomon. E folyamatok 
egyik lényeges kérdése a lakhatás, mely a motorizáció megjelenésével új lehetőségeket teremtett, de újabb 
kihívásokat is, melyek megoldása egyre sürgetőbb mai városaink élhetősége szempontjából.

A személygépkocsi megjelenésével a középosztály elkezdett kivonulni a zsúfolt városból a napi ingázást 
vállalva. Kárpótolta a tudat, hogy a természethez közel felépítheti saját kertes házát – a visszavonulás és 
nyugalom szigetét a fárasztó napi robot után. 28 Ez az a pont, mikor kialakult az a városszéli családi házas 
övezet, mely ma is oly sok ember számára jelenti az ideális otthon helyszínét. Viszont a munkahely, az egyéb 
szolgáltatások – nem beszélve a kulturális és a szórakozási lehetőségekről – továbbra is a belvárosban ma-
radtak, amiket valamilyen módon – sokszor napi szinten – el kell érni. Jobb esetben ez tömegközlekedéssel 
megoldható, de még mindig leginkább autóval közlekednek a távoli családi házban élő városlakók/városhasz-
nálók – a csúcsidőben kialakuló dugók ellenére is. 

Természetesen arra is van példa, hogy a kiköltözött emberek visszatérnek a városba, és egy lakásban élnek 
tovább pont azért, mert az ingázás megtöri az idillt, illetve felismerik, hogy más életmódot szeretnének foly-
tatni. Viszont a felesleges építkezés és kiköltözés megelőzhető lenne, ha az otthon keresést az életmódunk 
határozná meg ahelyett, hogy egy megszokott modell belekényszerítsen egy nem kívánt életformába. Ezt a 
logikus lakáskeresési módszert az nehezíti meg, hogy nem létezik elegendő alternatíva – még akkor sem, ha 
csak a klasszikus nukleáris család társadalmi rétegét szeretnénk kiszolgálni, pedig egyéb új társadalmi igény 
is létezik. Elképzelhető, hogy a lakásba költözés is bizonyos kompromisszum a városba visszaköltözött család 
számára. Fel kell ismernünk, hogy nem csak individuális szinten, de városi léptékben is szükség van a lakó-
formák változatosabb skálájára a fenntarthatóság miatt. Az autós közlekedéshez kötött családi házas perem-
területek terjedése környezetvédelmi és gazdasági szempontból sem fenntartható. Ráadásul számos európai 
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város esetében ez a jelenség a történelmi belváros kiüresedésével is párosul, ami még inkább igazolja a 
városi léptékű komplex javaslatok kidolgozásának szükségét.

„Annak ellenére, hogy az életmódok, a társadalmi szokások, a gazdasági feltételek, a család felfogások, az 
élettervek és az ideális otthonképek folyamatosan változnak, a létező lakóterek csekély választéka változat-
lan.” 29 (a szerző fordítása)
Olyan megfizethető lakásokra lenne szükség, melyek idomulni képesek a megváltozott társadalmi feltételek-
hez. A használható alternatívák megtalálásához fontos az új tipológiák kidolgozása, melyet a valós funkcioná-
lis igények alapos feltérképezése kell, hogy megelőzzön, és a tényleges használatot tudják kiszolgálni. Fel kell 
tennünk a kérdéseket: mit jelent a lakás (főnévként, igeként); mi a különbség a privát és a nyilvános között; a 
lakhely mi ellen nyújtson védelmet és milyen módon tegye azt; ténylegesen mekkora helyre van szüksége egy 
személynek.30 

Ahhoz, hogy el tudjuk képzelni a kiscsaládok jelenlegi lakhatási lehetőségeinek alternatíváit, újra megemlí-
tem, hogy a jelenlegi modellek a 19. századi iparosodás eredményei, vagyis relatív új keletű „találmányok”. 
„Amik számunkra ma kísérleti közösségi modelleknek tűnnek, korábban évszázados minták voltak.” 31(a szer-
ző fordítása) A lakóterek használata, a szobák mérete és bútorozása a történelemmel együtt mindig változtak, 
mely igazolja, hogy időnként szükséges a lakás tereinek újragondolása a megváltozott használat/életforma 
tükrében. Természetes, ha arra törekszünk, hogy lakhatásunkat leegyszerűsítsük, olcsóbbá tegyük, a lénye-
gesre redukálhassuk és megvédhessük magunkat az adósságoktól, felesleges költségektől. 32 

27 Maak, Niklas (2015): Living Complex. From the Zombie City to the New Communal. Hirmer Verlag GmbH, Munich, p. 125.
28 Meggyesi, Tamás (2005): A 20. század urbanisztikájának útvesztői, Hungarian edition TERC Kft., Budapest, p. 149.

29 Maak, Niklas (2015): Living Complex. From the Zombie City to the New Communal. Hirmer Verlag GmbH, Munich, p. 16.
30 Ipid., p. 19.
31,32 Ipid., p. 26.
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Szükség van a peremterületekre épült túldimenzionált családi házak alternatívájára és a városi lakások újra 
strukturálására, hogy a lakhatási igényekre célszerű, megfizethető, a valós használatnak megfelelő kínálat 
jöhessen létre.

6.2. A LAKÓTÉR MÉRETEINEK ÚJRAGONDOLÁSA 

Megfigyelhető, hogy az emberek régebben kisebb lakóterekben éltek, mint manapság. (Egy német tanulmány 
alapján megfigyelhetjük, hogy 1998 és 2013 között a lakásvásárlások alkalmával az 1 főre eső lakóterület 
mértéke: 39 m2-ről 45 m2-re növekedett. 1950-ben ez a szám mindössze 15 m2 volt.) Sőt, a mai igények 
kezdenek a szükségesen jóval túlmutatni. Vannak, akik ezt felismerve életmódjukat végiggondolva, más 
lehetőségekkel kísérletezve próbálják józanabb mederbe terelni a választ a lakáskérdésre. Ez az igény hívta 
életre Amerikában a kicsi házak mozgalmát (small house society). A small house movement több annál, mint 
egyszerűen a négyzetméterek lecsökkentése: a közösség világszerte támogatja „a kisebb lakóterek kutatását, 
fejlesztését és használatát, hogy elősegítsék a fenntartható életet egyedülállóknak, családoknak, közössé-
geknek. […] A cél, hogy mindenki megtalálja a megfelelő méretű teret, mely illeszkedik az életéhez és a ké-
nyelmi szintjéhez” 33 (a szerző fordítása) Tulajdonképpen csupán a méretek optimalizálása rengeteg előnnyel 
jár: az anyagi függetlenség lehetővé teszi, hogy több idő és pénz jusson egy kiegyensúlyozottabb életformára; 
a környezeti terhelés lecsökken a kisebb beépítettség és a kevesebb építőanyag felhasználásának köszönhe-
tően. A német Passzívház Intézet kimutatta, hogy 1 m2 ház felépítéséhez annyi energia szükséges, amennyi 
egy tiny house (<46 m2) 1 éves fűtésére elegendő. Vagyis például, ha 120 m2 helyett 80 m2-es házat épí-
tünk, akkor a megspórolt energiából 20 (=40/2) évig tudjuk a házunkat fűteni.34

6.3 A LAKÓTEREK ÚJRASTRUKTURÁLÁSA 

(Niklas Maak: Living Complex. Radicalized spatial qualities. 27-28. o.)
A mai négyzetméter fetisizmus viszont elképzelhetetlennek tartja a méretek ilyen mértékű lecsökkentését. 
Csupán a csökkentés nem is hozna akkora eredményt, viszont a terek újrastrukturálása igen. Vannak laká-
sainkban/lakóházainkban olyan terek, melyek feleslegesen nagyok – gondoljunk a szülői hálóra; a nappalira, 
mely leredukálható akár csak egy TV néző sarokra, hiszen a közösségi élet tere inkább a konyha-étkezőhöz 
kapcsolódik; a felesleges közlekedőkre térkapcsolatok okos megoldásával. A fennmaradó négyzetméterekből 
több lakóegység esetén tágas közösségi helyiségeket – tetőterasz, nagy közös kert, közösségi konyha-étkező 
– vagy fedett kültereket lehet létrehozni. A kisebb lakóterek otthonosabb, intimebb belsőt eredményeznek, a 
közösségi terek nagyobb tágasságot, mint amennyit az egységekre visszaosztott plusz területek jelentenének. 
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A fedett külterek pedig az alacsonyabb építési költségük miatt teszik olcsóbbá akár ugyanazt a téri luxust, 
mint amit egy nagyobb fűtött beltér megépítése jelent. A közösségi helyiségek gondolata sokszor visszás 
érzéseket kelt bennünk a korábbi rossz tapasztalatok miatt, de a jól megoldott funkciókapcsolatokkal és az 
épület működésének átgondolásával sérthetetlen maradhat a lakók magánélete, és egyértelműen minőségi 
többletet jelenthetnek a plusz terek. 35

6.4 A RÉGI (ÉPÍTÉSZETI) KONCEPCIÓKON TÚL 

A magánszféra és a közös terek megfelelő szétválasztása mellett azt is figyelembe kell vennünk, hogy a 
társadalmi hozzáállásban milyen változások mennek éppen végbe. A túlzó fogyasztói magatartást és a feles-
leges javak felhalmozását felismerve az élet számos területén megjelent és egyre népszerűbb a megosztás 
(sharing) és az ehhez kapcsolódó közösségi gazdaság (sharing economy). Ez az új közösségi kultúra vajon 
milyen hatással lesz lakótereinkre, a lakóházak építésére? Megváltoztatja-e a magánszféra és a közösség 
tereiről alkotott képet? Az új kollektív lakó modellek milyen eszközökkel őrizhetik meg az otthonosság hangu-
latát a magán és közös elválasztásán túl? Ezeket a kérdéseket átgondolva kell újradefiniálni a lakóházakról 
alkotott eddig megszokott építészeti koncepciókat és fogalmakat.36

33 https://smallhousesociety.net/about/
34 Maak, Niklas (2015): Living Complex. From the Zombie City to the New Communal. Hirmer Verlag GmbH, Munich, p. 26-27.

35 Ipid., p. 27-28.
36 Ipid., p. 33.
Kép 22: Tom Arban and Bob Gundu/Courtesy of Dubbeldam Architecture and Design, letöltve: 2018.11.04., forrás: https://www.elledecor.com/design-decorate/house-interiors/
g2693/most-stylish-small-houses/?slide=6
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Tézis 1: A CSALÁDI HÁZON TÚL

A megváltozott lakhatási igényeket kielégítő alternatívák megtalálá-

sának lehetséges kiindulópontja, hogy megvizsgáljuk a megszokott 

funkció méretek és kapcsolatok mennyire tudják kiszolgálni az új 

szükségleteket.
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A társasház esetében hogyan képzelhető el a lakótér méreteinek újragondolása, azok újrastrukturálása? Ho-
gyan kell változnia az eddig megszokott építészeti gondolkodásnak, hogy az igényeknek megfelelő válaszok 
fogalmazódjanak és valósuljanak meg?

7.1 OLCSÓSÍTÁS ÉSSZERŰEN

A már említett négyzetméter fetisizmus a társasházak építésénél is jelen van. A befektetők célja, hogy minél 
több négyzetmétert tudjanak értékesíteni – vagy nagy lakásokat, vagy sok kicsit. A gyakorlat az építőanyagok 
minőségén spórolva a bekerülési költség csökkentése, figyelmen kívül hagyva, mennyire lerövidül ezáltal a 
ház élettartama. Az ilyen háttérrel létrejött társasházakat a lakók készen vásárolhatják meg, a bekerülési 
költségre maximum profittal növelt áron – vagyis drágán. Ha alulról szerveződve az építtetők, vagyis a leendő 
lakók már a tervezéstől kezdve részt tudnak venni a megvalósításban, ésszerűen lehet csökkenteni a költsé-
geket – a lakások méreteit optmalizálva, a funkciókat megfelelően strukturálva. Nem az anyagok minőségén 
és a befektetett munkán spórolva, mert az csak rövid távú eredményt hozhat, és a hosszú távú gondolkodás 
önmagában költségcsökkentést jelent. 

Ha abból indulunk ki, hogy a társasház is közösségi életformát takar, – létrejön egy lakóközösség több-keve-
sebb kapcsolattal egymás között – akkor az olcsósítás egyik módja a lakóterek optimalizálásának eredmé-
nyeként keletkező többlet négyzetmétereket összeadva lehetőség van nagyobb tetőteraszok, közös udva vagy 
egy nagy konyha-étkező-nappali létrehozására, melyet a lakók nagycsaládi ebéd, baráti bulik szervezéshez 
kibérelhetnek, és nem a közvetlen szomszédot zavarják a kisebb tömegből fakadó hangterheléssel – vagyis a 
kollektív modellekből át lehet venni elemeket.

Harmadik példa az olcsósításra, mikor a kis méretű lakások olyan fedett-nyitott terekkel egészülnek ki, me-
lyek építése nem jelent nagy költséget – fűtetlenek, egyszerű anyagokból épült – viszont a lakótér tágasságát 
biztosítják.

Értekezésem az európai kontextust vizsgálja, ahol a demográfiai változások a társadalom fogyását mutatják. 
Ebből következik, hogy az új házak építése nem feltétlenül szükséges. Vannak kiüresedett vagy a benne lakók 
igényeit nem kielégítő épületek, melyek átalakítása kevesebb költséggel jár, mint újat építeni.

7
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7.2 PÉLDÁK

7.2.1 A MÉRET MAXIMALIZÁLÁSA ÁR CSÖKKENTÉS HELYETT
Szociális lakások - Lacaton & Vassal, Mulhouse, Franciaország 

A projekt helyszíne nem urbánus, de ettől függetlenül példaértékű. Mulhouse lakóövezetében 69 szociális 
lakás megvalósítására pályázatot írtak ki, ahol az egyik épületet Anne Lacaton és Jean Philippe Vassal építé-
szek nyertes terve alapján épült meg. A város fordítva gondolkodott, és a cél a kísérleti sorházak lakás mé-
reteinek maximalizálása volt. Lacaton & Vassal koncepciója, hogy egy szerkezettel meghatározásával – rajta 
hatékony és egyszerű burokkal – 14 loft lakást hoznak létre – felületek és terek maximalizálása. A földszinti 
vasbeton vázas szerkezetre polikarbonáttal burkolt fémvázas üvegházak kerültek, melyek részben hőszigetel-
tek és fűtöttek, részben természetes szellőzéssel átöblített télikertek. Az üvegházhatás elvét kihasználva és 
az automatizált szellőztetés kellemes klímát biztosít a lakásoknak. A lakók a – különböző méretű – szerkezet-
kész lakásokat saját használatuknak megfelelően osztották fel válaszfalakkal, és látták el árnyékoló szerke-
zetekkel. Így aktív résztvevői lehettek otthonuk megvalósításában és az építtető költségei is csökkentek. 37

37Elser, Oliver; Rieper, Michael and Künstlerhaus Wien (ed.) (2008): Housing Models. Experimentation and Everyday Life, p. 42.
37 https://www.lacatonvassal.com/index.php?idp=19#
Kép 22: Tom Arban and Bob Gundu/Courtesy of Dubbeldam Architecture and Design, letöltve: 2018.11.04., forrás: https://www.elledecor.com/design-decorate/house-interiors/
g2693/most-stylish-small-houses/?slide=6
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7.2.2 SZÁMTALANUL VARIÁLHATÓ ALAPFELSZERELTSÉG
Társasház „Balance” – Haerle Hubacher Architekten BSA, Uster, Svájc (Wohnmodelle: 182. o.)

Annak ellenére, hogy a családi ház az élhető város koncepciójával nehezen összeegyeztethető és ökológi-
ai szempontból sem ideális, sok ember abban szeretne élni. A „Balance” lakásfejlesztés projekt ennek az 
igénynek próbál fenntartható alternatívát nyújtani. Sikerét bizonyítja, hogy már három helyszínen valósult 
meg társasház ezzel a koncepcióval. Az usteri példa esetén 34 lakás, 7 pontszerű tömbben elhelyezve épült 
meg. A szintek azonosa: 190 m2 beltér + 100 m2 kültér. A loftszerű lakások központjában található a vizesb-
lokk 2 fürdőszobával és 2 konyhai kiállással. Emellett egy beépített szekrényfal az egyetlen, mely fixen be van 
építve. Ez az alapfelszereltség rengeteg variációnak ad lehetőséget. Lehet két lakássá osztani vagy egynek 
meghagyni, majd tovább tagolva a szükséges szobák falait az igényeknek megfelelő helyre elhelyezni – a 
lofttól kezdve egészen a 8 szobás felosztásig rengeteg opció létezik.38

alternatívák - társasházak másképp

38Elser, Oliver; Rieper, Michael and Künstlerhaus Wien (ed.) (2008): Housing Models. Experimentation and Everyday Life, p. 182.
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7.2.3 AZ ÁHÍTOTT KERT
BIGyard ZE5 sorház - Zanderroth Architekten, Zelter Strasse, Berlin

A projekt 72 partner összefogásával jött létre (joint building venture) participatív tervezéssel, a befektetői 
partner kihagyása miatt olcsóbban. A tervekben egyesülnek a városszéli sorházak a városi park menti lakás 
komplexumokkal és a panorámás tetőteraszokkal. A két sorház egy hosszú belső udvart határol, 45 lakásnak 
ad helyet, családi házas karakterekkel. A telek északra néz, két oldalról 22 m magas tűzfalakkal bezárva. Az 
utca felőli épület 4 emeletes, hogy a belső házsor és a belső udvar elegendő természetes fényhez jusson. A 
belső udvar az első emelet szintjére lett emelve, alatta kapott helyet a garázs. Három lakástípus található 
itt. A belső házsor 3 szintes szinteltolásos lakásokból áll a kertre nyitva, tetejükön 3 emeletes penthaus-ok, 
melyek egy tetőkerten osztoznak, Az utca felőli oldalon 4 emeletes lakások szintén a kertre nyitva, illetve a 
tetején tetőterasszal. A tágas otthonok kellemes szomszédsági sűrűségben vannak elhelyezve. A közös kert a 
ház „utcájaként” találkozási hely a felnőtteknek és játszóhely a gyerekeknek. Emellett egy nagyobb tetőkert 
is a közösség rendelkezésére áll. 39

39 Maak, Niklas (2015): Living Complex. From the Zombie City to the New Communal. Hirmer Verlag GmbH, Munich, p. 151.
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7.2.4 KIS BŐVÍTÉSSEL NAGY TÉRI LUXUS
530 lakás átalakítása – Lacaton & Vassal, Bordó, Franciaország 

A város felújítási programjának részeként a 3 lakatlan tömb átalakítása volt a feladat. A 60-as években épült 
10-15 emeletes tömbök több mint 4000 lakásnak adnak helyet. Ezek közül a G, H és I jelű 530 lakását érin-
tette az átalakítás. Nagyvonalúan egy 3,8 m mély télikert + erkély hozzátoldást kaptak az épületek – a G két 
oldalról, a H és I egy oldalról. Ezáltal minden lakás több természetes fénnyel, változatosabb használhatóság-
gal és jobb kilátással lett gazdagabb – a városra gyönyörű panoráma nyílik innen. Gazdasági szempontból 
sokat jelentett az épületek megtartása. A koncepció szerint az átalakítás minél kevésbé akarta érinteni a fő 
szerkezetet, a lépcsőházat és a födémet. A belterekben felújítási beavatkozások és a fürdőszobák átstruk-
turálása tervezett. Az tömbök melletti kertek szintén megújultak megközelítésüket és használhatóságukat 
növelve. A projekt feladat volt még a homlokzati megjelenés, a függőleges közlekedés és az előterek megkö-
zelítésének javítása.

alternatívák - társasházak másképp
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Tézis 2: ALTERNATÍVÁK – TÁRSASHÁZAK MÁSKÉPP

A lakóterek újrastrukturálásával, a méretek optimalizálásával és a használható külterek 

- közös kert, nagy terasz - biztosításával a társasház a családi házban élő kiscsaládos 

életmód fenntartható városi alternatívája lehet.
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8
alternatívák – működő kollektív modellek

Próbáljunk elszakadni a megszokott, kiscsaládos egységekből építkező építészeti modellektől. Ezt indokol-
ja egyrészt a társadalom megváltozott összetétele – Európa szerte a kiscsaládok már nem teszik ki az egy 
háztatásra jellemző összetétel nagy százalékát. Társadalmunk egyre nagyobb részét képezik az egyedülálló 
nyugdíjasok, vannak egyedülálló fiatalok és egyszülős családok is. Másrészt a kiscsaládok igényei is változ-
nak. A közösségi együttélési módok vizsgálata egy lehetőség az alternatívák bővítésére.

8.1 PÉLDÁK

A 20. század végén kezdtek újra megjelenni a közösségi modellek mai formái. Fontos, hogy a működő mo-
dellek esetében a megvalósulás alulról szerveződött, a szereplők meghatározott módon működtek együtt a 
pontos igénymeghatározás, a megfelelő válaszadások és a hatékony munkavégzés érdekében. Az építészeti 
vonatkozások mellett a társadalmi és a gazdasági tényezők a meghatározóak. Ezek összehangolása a vég-
eredmény sikerének titka. Jelen értekezésben az építészetre kívánok fókuszálni, de nem lehet figyelmen kívül 
hagyni, hogy jóval összetettebb a felmerülő igényekre adott jó válaszok megadása, illetve azok megvalósítá-
sa.

8.1.1 „FALU A VÁROSBAN”
Sargfabrik - BKK-2, Bécs, Ausztria 

Az egyik legismertebb osztrák kollektív modell, mely egy régi koporsógyár átépítésével jött létre. Ez az alulról 
szerveződő, participatív tervezéssel megvalósult „falu a városban”  – ahogy jellemzi saját magát – beindította 
a kollektív/közösségi/cohousing modellek elterjedését Bécsben és máshol is. A Sargfabrik megvalósulása is 
egy hosszú, átgondolt folyamat eredménye, ahol a közösségi terek a kommunikáció terei. A lakások – 40-60 
m2-es lakóegységek, vagy akár több egység egyesítve van – mellett tetőterasz, kultúrház, étterem-kávézó, 
óvoda és a gépkocsi parkolók számának csökkentésének köszönhetően 24 órás fürdő áll a lakók vagy akár a 
környéken élők rendelkezésére. A tér luxusa megfizethető áron és fenntartható módon. Emellett aktív közös-
ségi élet és programok sokasága színesíti az ittlétet, de nemcsak a lakók élvezhetik ezt, az épület komplexum 
nagy hatással van környezetére is, nemcsak a benne élőket szolgálja ki.
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8.1.2 VEGYES HASZNÁLATÚ LAKÓ ÉS KERESKEDELMI KOMPLEXUM
Kalkbreite cooperative, Zurich

Körülbelül 500 ember él és dolgozik itt ezen a helyen. A komplexum alulról szerveződő szándéknak köszön-
hetően valósult meg – egy workshop alkalmával a potenciális bérlők, a környék lakói és két lakás szövetkezet 
összeültek, és 2007-ben előterjesztették igényüket az építésre a régi villamoskocsi tároló udvar területén. 
2014-ben nyitotta meg kapuit a vegyes használatú lakó és kereskedelmi komplexum. Az utcáról nyíló első 
három szint ad helyet a munkahelyeknek és a kereskedelemnek. Az épület főbejárata – ahol egy pult, egy 
kávézó és egy mosoda is található –  ezek felett, a harmadik emeleten helyezkedik el, egy hatalmas teraszról 
megközelíthetően, mely köztérként működik. Ez a szintbeli elválasztás a ház erőd jellegét hangsúlyozza. Erre 
a teraszra nyílik viszont a gyerekmegőrző, a közösségi konyha-étkező, amik belső elrendezésében nyitottá 
teszik az épületet. Ezek felett találhatóak a lakások, melyek csoportonként egy közösségi nappalihoz kapcso-
lódnak. 40

alternatívák - működő kollektív modellek

40 Maak, Niklas (2015): Living Complex. From the Zombie City to the New Communal. Hirmer Verlag GmbH, Munich, p. 153.
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8.1.3 KÖRNYEZETÉRE NYITOTT „OPCIONÁLIS TEREK” KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKNAK
Coop Housing at River Spreefeld, Berlin - Architects Carpaneto Architekten, Fatkoehl Architekten, BARarchi-
tekten

Hasonló funkcionális elrendezést találunk a Spreefeld folyó mentén álló berlini társasházaknak. Azzal a 
különbséggel, hogy a három tömbből álló egységet nyitott a környezetére, nem zárul önmagába. A földszin-
ti „opcionális terek”, melyek kereskedelmi funkció helyett közösségi programoknak adnak helyet a nem itt 
lakóknak – lehet bulizni, kiállítást szervezni vagy akár sokan együtt enni – gyakorlatilag beengedik a várost az 
épületbe. A vázszerkezet lehetővé teszi a rugalmas elrendezést. Találunk itt kis lakást, nagy lakást, nagyobb 
egységeket apró lakrészekkel és ezekhez kapcsolódóan különböző méretű közösségi tereket. Aki például egy 
50 m2-es lakásban él, annak életteréhez tartozik a 150 m2-es közösségi tér, a tetőterasz, a mosókonyha és 
az étterem méretű nappali is. Az épületegyüttes megvalósítása, fenntartása és a terei is az együttműködő 
(kooperatív) közösség létét erősíti, és lakhatást biztosít olyanoknak, akik anyagi korlátaik miatt nem tudtak a 
belvárosba költözni. Ez a modell szintén példa arra, hogyan lehet kevesebb pénzből tágas, minőségi életteret 
létrehozni a funkciók átstrukturálásával. 41

41 Maak, Niklas (2015): Living Complex. From the Zombie City to the New Communal. Hirmer Verlag GmbH, Munich, p. 154.
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Tézis 3: ALTERNATÍVÁK – MŰKÖDŐ KOLLEKTÍV MODELLEK

A sikeres kollektív modellek nemcsak lakóinak igényeit szolgálja ki, hanem a városi 

kontextusban is megtalálják funkciójukat. Ez támogatja közösségi életük működését és 

funkcionális sokszínűsége hozzájárul az élhető urbánus környezethez.
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9
alternatívák - kutatási projektek

9.1 MILD Home

A projekt célja egy új szellemiségű lakóépület típus tervének kidolgozása, működési és megvalósíthatósági 
lehetőségeinek vizsgálata. A projektben a lakásépítés és területfejlesztés ökologikus és ökonomikus, fenn-
tartható megoldásait kutattuk. A ‘MILD HOME’ egy olyan elérhető lakóház prototípusa, mely a megfelelő 
építészeti válaszokat adja a folyamatosan változó környezeti és társadalmi kihívásokra az elkövetkezendő 
évtizedekben. Az ‘Eco Green Village’ egy kiegészítő rendszer, mely az egyes MILD HOME-okat egy közel au-
tonóm településsé egyesíti.

My Modular
Intelligent
Low Cost
Do It Yourself

A mozaikszót alkotó jelzők mentén mutatjuk be tervünket.

INTELLIGENT
Szerintünk attól intelligens egy épület, hogy a megvalósítása és fenntartása a lehető legkevesebb befekte-
téssel és energiával jár, ugyanakkor innovatív, és építészetileg is előremutató. Az ökologikus és fenntartható-
ságra való törekvő személet legfontosabb alapelveit (használjunk kevesebbet, használjunk helyi anyagokat, a 
felhasznált anyagok legyenek újrahasznosíthatóak, törekedjünk a meglévő rendszerek használatára) követve 
analíziseket végeztünk:

- Megvizsgáltuk az alapvető épülettípusokat: 
1 – 2 szintes „szoliter” más néven családi ház, 
1 – 2 szintes sorház, 
3 – 5 szintes tömbház. 
Az analízis során tervezési helyszín adottságait is fegyelembe véve az alábbi vizsgálati szempontok szerint 
pozitív és negatív kategóriába soroltuk a különböző épülettípusokat: alapozás (magas talajvíz), szerkezet (ol-
csó megépíthetőség), lehűlő felületek, természetes bevilágítás, közmű-gépészet kiépítése (tömbösíthetőség), 
sűrűség (lakók száma), zöldfelület kapcsolat. 
Az eredmény a két szintes vízszintesen sorolt házak irányába mutatott.

- Az építőanyagok tekintetében teljes életciklus elemzést végeztünk. A vizsgálatnál figyelembevettük a hely-
szín adottságait (anyag létrejötte, előállítás energiaigénye, újrahasznosítás, olcsó, csináld magad, és közel 
nulla energiafelhasználás szempontokat is.
A legökologikusabb építőanyagoknak a szalma, vályog, fa, üveg és a fém bizonyult. 

A vizsgálatok végeredménye képpen jutottunk el az alápincézés nélküli, mérnöki fa vázszerkezetes, kétol-
dali vályogtapasztással ellátott szalmabála kitöltő falazatos 2 szintes épületig. A szalmaházak legnagyobb 
ellensége a nedvesség. A „nagy csizma, nagy kalap” elvet szem előtt tartva és a mezőgazdaságból ismert 
acélszerkezetű fedett nyitott szín előkép alapján fogalmazódott meg a koncepciónk meghatározó eleme, hogy 
a szalmaházainkat építsük olyan acélszerkezetű csarnok alá, melynek tetőszerkezete túlnyúlik a szalmabála 
falas tömegeinken.
Az előregyártott acél típusszerkezetek alkalmazásának előnyei: védekezünk az időjárás viszontagságai (csa-
padék, napsugárzás) ellen, az elemelt tetővel természetesen átszellőztetett tetőszerkezet alakítottunk ki, 
ütemezhetővé válik az építkezés, továbbá létrejönnek fedett-nyitott átmeneti terek, amelyek fontos közössé-
gépítő szereppel bírnak.

MY MODULAR
Kicsi, praktikusan alakítható, „nyílt forráskódú” lakóegységeket terveztünk, az épületek energiahatékonysá-
gát szem előtt tartva (passzív: tájolás, kompakt tömegalakítás, kevés lehűlő felület – aktív: gépészeti rend-
szerek hatékonysága, jól kiépített esővíz gyűjtő hálózat, közműhálózat hatékonysága).
MILD HOME - ra mint egységre 3 különböző típus megtervezése volt a feladat. Tervünkben a 3 típus kiala-
kításának lénye, hogy valójában 1 alapegység függőleges, illetve vízszintes sorolásával és összenyitásával 
alakulnak ki a különböző méretű és igényszintű lakások. Az egységen belül kötötten a vizesblokkot helyeztük 
el, a lakótér szabadon alakítható. 
A TIP 1 névvel ellátott lakás egyszintes, 40 m2 nettó alapterületű, és a fiatal és idős párok számára készült. 
A TIP 2 jelű lakás az előző típus függőleges sorolásával alakul ki, födém áttörésével és lépcső kialakításával.
Ez a lakás szolgálja ki a fiatal családok igényeit 80 m2 – en. 
A TIP 3 120 m2-es lakás pedig az előző kettőnek a vegyítéséből jön létre, a két szintes (TIP 2) lakáshoz víz-
szintes irányban egy alapegységet (TIP 1) csatlakoztatunk faláttöréssel. Ez a lakástípus szolgálja ki a nagy-
családokat. 
Egy MILD HOME egységen belül alapesetben 8 db TIP 1 épül, ebből igény szerint alakíthatók ki a TIP 2 és 
TIP 3 lakások.

DO IT YOURSELF – ECO GREEN VILLAGE
A „csináld magad” közösségépítő tevékenység több ponton tetten érhető a pályázatunkban. Az általunk vá-
lasztott építőanyagok a szalma, és az agyagtapasztás (vályog) rengeteg előnye közül az egyik nagyon fontos 
tényező, hogy házilagosan kivitelezhető, közösségépítő „kaláka” építkezés tesz lehetővé. A lakókban már 
ebben a fázisban kialakul az összetartozás tudata. 
Az acélszerkezet túlnyúló tetői alatt olyan átmeneti, fedett-nyitott differenciált külső területek jönnek létre 
(privát, félprivát, nyilvános terek) amelyek szintén a közösségszervezést szolgálják. Az interakció területeihez 
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tartoznak a közösségi kertek, a tisztás, a piac és a közösségi ház is. Az együtt gazdálkodás, a közös sport és 
játék, továbbá a rendezvények is mind azt a célt szolgálják, hogy az adott területen élő emberek egy közös-
ség, egy szociális kapcsolati háló részévé válnak.
A parkolókat a tervezési terület szélére száműztük, így jelentős egybefüggő zöldfelületeket hoztunk létre. Le-
hetséges a házak megközelítése gépjárművel, de csak a belső sétányon keresztül, korlátozott módon és ideig. 
Ezzel a megoldással elkerülhető a lakópark közterületeinek minőségi romlása, melyet az autós forgalom és a 
rarkon belüli parkolás okoz.

NEARLY ZERO ENERGY
Az épületeink tájolásánál a homlokzatok tervezésénél, az acélszerkezetű tető pozicionálásánál és a zöld fal 
megválasztásánál fő szempont volt a téli – nyári benapozás vizsgálata. Ezzel a szemlélettel és a szalmabála 
kitöltő falazatok alkalmazásával a fűtési energiaigényt minimálisra tudtuk csökkenteni. A telken a távhőel-
látás megoldott. A leg környezettudatosabb megoldásnak azt láttuk, hogy a lakások fűtését távhővel oldjuk 
meg, amely a telken elhelyezett közösségi házban található hőközponton keresztül jut el a lakóegységekig.
A tetőfelületeken keletkező csapadékvizet terepszint alatti, lehorgonyzott műanyag tartályokban gyűjtjük 
locsolás céljára.
A hulladékot koncentráltan, a parkolók közötti sávban, szelektív hulladékgyűjtőkben elhelyezve tervezzük 
gyűjteni. 

LOW COST
A tervezés során az alábbi költségcsökkentő tényezőket alkalmaztuk:
alapozás: a tervezési területre vonatkozó talajmechanikai szakvéleményt figyelembe véve kis terhelésű 2 
szintes épületet terveztünk, amely síkalapozással megépíthető, így elkerülve a mélyalapozásból adódó magas 
költségeket.
szigetelések: A magas talajvíz miatt az épületet nem pincéztük alá, vízszigetelés síkját is a magas talajvíz 
okozta többletköltségek visszaszorítása érdekében választottuk meg.
acélszerkezetű csarnok: Az alapozás és a vasaltaljzat után gyorsan szerelhető, elkészülte után depóniaként 
szolgálhat a területre érkező faanyagnak, szalmabáláknak, megvédve az időjárás viszontagságaitól, az építke-
zés teljes egészében fedetten folyhat. A csarnokok elhelyezése ütemezhető. 
mérnöki fa tartószerkezet: Száraz technológia, gyors, környezetbarát építkezés. A faszerkezettel flexibilisen 
alakítható, változtatható alaprajzi elrendezést terveztünk.
szalmabála kitöltő falazat, hőszigetelés: Kézzelfogható előnyei: természetes anyag, egészséges épület, kiváló 
hőszigetelés, alacsony energiaszámlák, olcsón megvalósítható épületek, házilagosan kivitelezhető munkafá-
zisok, közösségépítő „kaláka” építkezés, házilagosan javítható szerkezetek. Tágabb értelembevett előnyök: 
kisebb a helyi környezeti terhelés (útterhelés, zaj, por), alacsony szállítási költség, alacsony levegőszeny-
nyezés, bontható épületek, amelyek a természeti környezetbe könnyen visszaforgathatók, helyi munkaerő 
foglalkoztatása, helyben található anyagok felhasználása.
vályogtapasztás: Gyakorlatilag ugyanaz elmondható, mint a szalmabála kitöltő falazatról. A talajmechanikai 
szakvélemény alapján a terület gazdag agyagban.
gipszkarton válaszfalak: Gyors szerelhetőség, száraz technológia, a gépészeti és épületvillamossági munkák 
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könnyű szerelése.
közműcsatlakozások kiépítése: A telken a közművek rendelkezésre állnak. A kompakt 2 szintes 4 egységből 
álló épületeink közműellátása összefogottan megoldható.
anyagszállítás: A helyszínhez közel található, előállítható építőanyagokat alkalmaztunk.

Tézis 4: ALTERNATÍVÁK – KUTATÁSI PROJEKTEK

Egy prototípus létrehozását segítő építészeti szempontrendszernek a lehető legrészlete-

sebbnek kell lennie, de az átláthatóság miatt annak elemeit csoportokba kell rendezni. Ez 

azért is elengedhetetlen, mert az építészet mellett a társadalmi, gazdasági és ökológiai 

tényezőket is össze kell hangolni egy működő lakóépület típus megvalósításához.
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Ahogy a bevezetőben már említettem, az engem (és férjemet) foglalkoztató fő kérdés az, hol és hogyan kép-
zeljük el hosszútávon az életünket.

A „hol?” kérdésre Pécs a válaszunk. A várost szeretjük, a hivatásunkat űzhetjük és olyan szociális háló vesz 
körül minket, melyben jól érezzük magunkat. A „hogyan?” kérdésre a választ az előzőnél több szempont, 
összetettebb módon befolyásolja: az igényeink és a lehetőségek metszéspontját kell megtalálnunk – mint egy 
kereslet-kínálat görbén. 

IGÉNYEINK:
a belvárosban, illetve ahhoz közel – gyalogos távolságban a munkahely, az ovi, a szórakozás – lakni
80-90 m2-es, fényes otthon kilátással
megfelelő méretű terasz vagy kert, ahol a gyerekek tudnak játszani, miközben készül az ebéd/vacsora
megfizethető áron – esetleg minimális hitel felvételével

LEHETŐSÉGEK:
lakás vásárlása a belvárosban, illetve ahhoz közel – kerttel vagy kert nélkül
kertes ház vásárlása vagy építése a belvárosban, illetve ahhoz közel
kertes ház vásárlása vagy építése a város szélén

METSZÉSPONT KÖZELI LEHETŐSÉGEK:
lakás vásárlása a belvároshoz közel kert nélkül – nincs kert
kertes ház vásárlása a város szélén – autóhoz/buszhoz kötött közlekedés

ALTERNATÍV METSZÉSPONT:
lakás vásárlása a belvároshoz közel kert nélkül – addig is a jelenlegi otthon helykihasználásának javítása:
kompakt lakás 

hétvégi kert – pici házzal – vásárlása a város külterületén – a ház rendbetétele és kiegészítése terasz-kilátó-
val:
kilátó, terasz és játszóhely
nomád hétvégi házikó

10
saját modell

Az alternatív metszéspont tulajdonképpen egy pillanatnyi metszéspontot jelent, ha hosszútávon gondolko-
dunk. Másként értelmezve – a tervünk ütemezhetősége szempontjából – az első metszéspont, ahonnan a 
feltételrendszerünk változásától függően tudunk később továbblépni viszonylag rugalmasan. A rugalmasság 
biztonság- és szabadságérzetet nyújt számunkra, mert megakadályozza, hogy benne ragadjunk egy olyan 
életformában, ami már nem igazodik az igényeinkhez, de egy túlvállalt otthonteremtés pénzügyi terhei ezt 
nem engednék.



68 69

10.1 KOMPAKT LAKÁS

Pécs, Petőfi utcai 48 lakásos OTP társasház
tervező: Tillai Ernő
tervezés éve: 1965
szintek száma: 10 - alagsor, fszt. + 7 emelet + tetőemelet (napozó terasz zuhanyzóval)
beépítés módja: szabadonálló pontház
6 fogatú lakóház felvonóval, félszintenként lakások
az épület mellett játszótér és park épül

saját modell - kompakt lakás

lakástípusok:  
 
1 1/2   szoba   - 41,60 m2   
 
2   szoba   - 51,95 m2 és 60,75 m2   
 
2  szoba + hall - 64,42 m2 + erkély  
  
2 1/2  szoba + hall - 76,78 m2 + 2 erkély

A ház kívülről

Kilátások a lakásból
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2 szoba + hall - 64,42 m2 2 + 2 x 1/2 szoba + galéria + hall - 64,42 m2
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10.2 KILÁTÓ, TERASZ ÉS JÁTSZÓHELY
10.3 NOMÁD HÉTVÉGI HÁZIKÓ

GSPublisherVersion 0.0.100.100

GSPublisherVersion 0.0.100.100
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11
összegzés

A működő európai modellek jó alapot adhatnak a hazai alternatíváknak. Elterjedésük még várat magára, de 
már vannak kezdeményezések, mint például a MILD Home projekt a győri Széchenyi István Egyetem Épület-
tervezési Tanszékének szervezésében vagy a „Közösségben Élni” budapesti csapat munkája, melynek célja a 
magyarországi civil kezdeményezésű co-housingok és lakásszövetkezetek létrehozása. E két példa is mutatja, 
hogy a téma összetett kérdéseket vet fel – nem csupán építészeti, de társadalmi, gazdasági, jogi, politikai, 
menedzsmenti kihívásokat is magukba foglalnak. A sikeres, megvalósult alternatívák eljutásáig a megoldan-
dó feladatok sokrétűek, különböző területhez tartozó szakemberek összehangolt együttműködését kívánja. 
Értekezésem a kérdéskör csak egy részével foglalkozott, de tanulságok így is leszűrhetőek. Téziseimben 
igyekeztem ezeket megfogalmazni.

11.1 TÉZISEK

Tézis 1: A CSALÁDI HÁZON TÚL
A megváltozott lakhatási igényeket kielégítő alternatívák megtalálásának lehetséges kiindulópontja, hogy 
megvizsgáljuk a megszokott funkció méretek és kapcsolatok mennyire tudják kiszolgálni az új szükséglete-
ket.

Tézis 2: ALTERNATÍVÁK – TÁRSASHÁZAK MÁSKÉPP
A lakóterek újrastrukturálásával, a méretek optimalizálásával és a használható külterek - közös kert, nagy 
terasz - biztosításával a társasház a családi házban élő kiscsaládos életmód fenntartható városi alternatívája 
lehet.

Tézis 3: ALTERNATÍVÁK – MŰKÖDŐ KOLLEKTÍV MODELLEK
A sikeres kollektív modellek nemcsak lakóinak igényeit szolgálja ki, hanem a városi kontextusban is meg-
találják funkciójukat. Ez támogatja közösségi életük működését és funkcionális sokszínűsége hozzájárul az 
élhető urbánus környezethez.

Tézis 4: ALTERNATÍVÁK – KUTATÁSI PROJEKTEK
Egy prototípus létrehozását segítő építészeti szempontrendszernek a lehető legrészletesebbnek kell lennie, 
de az átláthatóság miatt annak elemeit csoportokba kell rendezni. Ez azért is elengedhetetlen, mert az épí-
tészet mellett a társadalmi, gazdasági és ökológiai tényezőket is össze kell hangolni egy működő lakóépület 
típus megvalósításához.

Tézis 5: SAJÁT MODELL
Az életmódnak megfelelő funkciók optimalizálásakor egy jól megválasztott új megközelítés – esetünkben a 
különböző funkciók használatának elválasztása térben és időben – bővítheti a működő alternatívák sorát.


