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1. BEVEZETÉS

A humanitárius építészet globális elemzése ve-
zetett Magyarország vonatkozásában az otthon-
talanok lakhatási körülményeinek vizsgálatához, 
és mélyítette el a hajléktalan embereknek szánt 
létesítmények tervezése iránti érdeklődésemet.  
A humanitárius építészet eszközrendszerével és a 
környezetpszichológia alapjaival ismerkedve az ér-
dekelt, hogy a fizikai tér élménye hogyan segítheti 
a pozitív jövőkép kialakítását, illetve miként befo-
lyásolhatja a benne élő emberek és a velük dolgo-
zó szakemberek motivációját. Foglalkoztatott, hogy 
a társadalom sérülékeny tagjainak szánt épületek 
esetében milyen megoldások tudják a rehabilitáci-
ót és a visszailleszkedéshez szükséges készségek 
elsajátítását szolgálni. Továbbá kérdéseket vetett 
fel bennem, hogy a megfelelő építészeti beavatko-
zással készült hajléktalan embereknek szánt léte-
sítmények milyen hatást gyakorolnak a városképre, 
és azok befolyásolni tudják-e a társadalom kollek-
tív felelősségtudatát, enyhíthetik-e az előítéleteket.

A hajléktalanság égető, aktualitással bíró, glo-
bális probléma, és olyan súlyos élethelyzet, mely 
Magyarországon is sokakat érint annak ellenére, 
hogy az otthonhoz való jog az alapvető emberi jo-
gok közé sorolható. A hajléktalanság megjelenése 
nem vezethető vissza kizárólagosan a társadalmi 
igazságtalanságra, összetett gazdasági, társadal-
mi, politikai és rendszerszintű problémaként je-
lentkezik. A jelenleg statikus – a meglévő állapotot 
fenntartó –, normatív támogatási rendszerben mű-
ködő magyarországi hajléktalanellátó rendszerek 
újragondolása szükségszerű. A társadalmi reha-
bilitációhoz nem csupán menedékre van szükség, 
hanem komplex kutatásokon alapuló fejlesztések-
re is, melyek segítenek kiutat keresni a hajléktalan 
élethelyzetből. A hajléktalansággal kapcsolatos 
stratégiák kidolgozásának vonatkozásában számos 
tudományterület (pl.: szociológia, politológia, pszi-
chológia stb.) keresi a megfelelő választ. Elkerülhe-
tetlen az építészek részvétele is ebben a folyamat-

ban, hiszen a megoldási javaslatok mindegyikéhez 
hozzátartozik a térbeli fejlesztés. Az építészet ön-
magában nem képes a hajléktalanság kezeléséhez 
összetett megoldási rendszert létrehozni. Azonban 
az építész szakma egyedi látásmódja, eszközrend-
szere, a szakágak és tudományterületek ismereteit 
összegezni képes adottsága nagymértékben segít-
het a hajléktalanság kezelésének stratégiai kidolgo-
zásában.

Az értekezés kvalitatív kutatási módszereket és 
térbeli elemzéseket alkalmaz annak megértése 
céljából, hogy az építészet milyen módszerekkel, 
tervezési sajátosságokkal támogathatja a hajlék-
talanhelyzet kezelését, valamint az milyen pozitív 
változásokat tud elősegíteni. Ennek megértése 
céljából a vizsgálat négy megközelítésre terjed ki, 
amely magába foglalja a humanitárius építészet 
eszközrendszerét, a hajléktalan emberekre vonat-
kozó környezetpszichológiai szempontokat, a trau-
matudatos építészeti megközelítéseket, valamint 
számos esettanulmány vizsgálatát. A produktív 
tanulmány része az építészeti beavatkozás szüksé-
gességének feltárása, így a hajléktalanság problé-
makörének megértéséhez – a teljesség igénye nél-
kül – szociológiai megközelítéseket is elemzek.

A vizsgálati eredményeket összefoglalva a kuta-
tás első fázisában a magyarországi hajléktalanellá-
tó rendszer építészeti kategóriái között határoztam 
meg egy olyan fejlesztési alternatívát, mely hiány-
pótló szerepet tölthet be a hajléktalan emberek 
társadalmi pozíciójának megerősítését és integrá-
cióját segítő létesítmények között. Az integrációs 
modellnek elnevezett építészeti tipológia terve-
zési irányelvekre és fő funkcionális csoportokra 
kiterjedő, adaptálható ajánlásokat fogalmaz meg.  
A tervezési program tekintetében egy – alacsony 
jövedelemmel rendelkezőknek szánt – hosszútá-
von bérelhető lakhatási és szolgáltató létesítmény 
építészeti programját dolgoztam ki, mely magába 
foglalja a rehabilitációs és munkahelyi tereket. Az 
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integrációs modell tipológiai adaptálhatóságát 
vizsgálva vettem részt három – különböző célcso-
portú és léptékű –, hajléktalan embereknek szánt 
létesítmény építészeti koncepciótervének kidolgo-
zásában.

A kutatás második fázisában a teoretikus és 
tervezői ismereteket összegezve módszertani 
ajánlásokat dolgoztam ki az integrációs modell 
továbbfejlesztése céljából. A tanulmány főként az 
építészeti megoldásokra összpontosít, nem tér ki 
az integrációs modell részletes működésének ki-
alakítására. Ennek fejlesztéséhez interdiszciplináris 
kutatómunka szükséges.

A kutatás célja egy szükséges, eddig hiányzó 
térbeli struktúra meghatározása, amely helyet biz-
tosít a hajléktalanságot megtapasztaló egyének 
számára a megküzdési stratégiák kidolgozásához 

és a normarendszerük helyreállításához. Azonfelül 
olyan építészeti módszertani ajánlások megfogal-
mazása, melyek alternatívát nyújthatnak a magyar-
országi hajléktalanhelyzet innovatív kezeléséhez. 
Ezek olyan társadalmi víziók, melyek fejleszthetik 
a környezeti hatásokat, javíthatják a társadalmi 
egyenlőtlenségeket és az érintettek életminőségét. 
A kutatómunka során megalkotott – a hajléktalan 
emberek társadalmi integrációját segítő – modell 
tanulmánya alapul szolgálhat egy jövőbeni valós 
tervezésnél, valamint segíthet az építészeknek,  
a döntéshozóknak és a lakhatási aktivistáknak a 
hasonló létesítmények tipológiáinak fejlesztésé-
ben. Lényeges, hogy ez a probléma bekerüljön  
a nyilvános viták közé, és a közösség megértse, 
miért van szükség a hajléktalan embereknek szánt 
speciális létesítményekre.
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1.1 KUTATÁSI MÓDSZEREK

A művészeti tudományterületben, beleértve 
az építőművészetet is, megkerülhetetlen, hogy  
a tanulmány tárgyköre ne tükrözze a kutató indivi-
duumát, annak érték- és normarendszerét (Babbie 
2017). Témaválasztásomnak egyaránt voltak sze-
mélyes és szakmai indokai is.

A személyes oka az a meggyőződés, miszerint 
az emocionális kvalitást párosítva a szakmai is-
meretekkel, képesek vagyunk a világ problémáira 
fókuszálva megkeresni azokat a beavatkozási te-
rületeket, amelyekben szerepet vállalva szakmai 
segítséget tudunk nyújtani. A kutatói éveim alatt 
mindvégig olyan építészeti eszközrendszert ke-
restem, mely képes a társadalom jövőjét szolgáló 
alkotások alapjává válni. Az épített környezetet 
alakító szakma képviselőjeként fontos számomra 
a lakhatási nehézségekkel küzdő társadalmi réteg. 
Személyes célom megfontolt víziók teremtése, me-
lyek érzékenyen felelnek egy meghatározott tár-
sadalmi problémára, tárgykörre: a magyarorszá-
gi hajléktalanhelyzetre. Bízom abban, hogy ezek  
a víziók olyan párbeszédeket tudnak generálni, 
melyek további gondolatokat, fejlesztéseket indíta-
nak a megoldáskereséshez.

Tehát visszautalva Babbie-ra, e kutatás min-
den bizonnyal tükrözni fogja a személyiségemet,  
a gondolkodásomat, érték- és normarendszere-
met, azonban számos szakmai indok is felsorakoz-
tatható a kutatási terület építészeti relevanciájára.

A hajléktalan emberek társadalmi integrációját 
segítő létesítmények építészeti tipológiájának ku-
tatási relevanciáját a hajléktalan emberekkel fog-
lalkozó nemzeti szervezetek európai szövetsége, 
a FEANTSA (European Federation of National Or-
ganisations Working with the Homeless) kutatásai 
igazolhatják (FEANTSA 2022).

Az elmúlt évtizedben 70 százalékkal nőtt az Eu-
rópai Unióban a hajléktalanok száma, amely így  

 
 
már meghaladja a 700 ezer főt. Ennek hatására az  
Európai Parlament 2020.11.24-én (EU 2020) aján-
lásokat fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy 
miként lehet 2030-ig felszámolni a hajléktalansá-
got az Unióban. A javaslatok közül kiemelnék néhá-
nyat, melyek szorosan kapcsolódnak az általam is 
kutatott megoldáskereséshez:

• A tagállamoknak a hajléktalanok számára egyén-
re szabott támogatást és képzést javasolt biztosíta-
niuk, valamint programokkal elősegíteni a munka-
erőpiacra történő visszatérésüket.
• Hosszú távra szóló, közösségen alapuló, integrált 
nemzeti hajléktalanstratégia végrehajtása indokolt, 
középpontjában a mindenekelőtt lakhatás elvével.
• A stratégia kidolgozásában elengedhetetlen vala-
mennyi érintett és érdekelt fél részvételének biz-
tosítása.
• Fontos az öninnovációs tevékenységek és szociá-
lis vállalkozások segítése a hajléktalanok aktív tár-
sadalmi befogadásának érdekében (EU 2020).

A téma vizsgálati szempontjai alapján feltáró 
és leíró kutatásra került sor (Hart 2008). Feltáró, 
mert egy jelenség, a hajléktalanság lakhatási prob-
lémáinak jobb megértése érdekében végeztem, 
valamint mélyebben tanulmányoztam annak gyö-
kereit. Leíró, mert a kutatói kérdéseimre a ténye-
zők részleteinek megfigyelésével empirikus alapon 
kaptam választ.

A kérdések megválaszolásához kvalitatív (szak-
irodalom feltárás-elemzés, esettanulmányok vizs-
gálata) kutatási módszereket alkalmaztam. Jelen 
kutatás megközelítési módja induktív, hiszen a fel-
lelt, összegyűjtött adatok, személyes tapasztalatok, 
valamint azok elemzése alapján jön létre egy, az 
építészek számára adaptálható, hiánypótló integrá-
ciós modell a hajléktalanhelyzetre vonatkoztatóan.
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1.2 KÉRDÉSKÖRÖK

A kutatás 6 fő kérdéskörön alapszik, melyek az 
alábbiakban olvashatók.

1. Hogyan lehet építészként építészeti megoldá-
sokkal javítani, kezelni a hajléktalanság problé-
máját? Hogyan lehet olyan térbeli struktúrát ki-
alakítani, ami figyelembe veszi a hajléktalanságot 
megtapasztaló egyén traumáját? Mit nyújt, nyújt-
hat az épített környezet a benne élő traumatizált 
egyéneknek? Hogyan tudnak az építészek méltó-
ságteljes tereket, megfelelő környezet létrehozni  
a rászorulók számára?

Módszertani megközelítés:
 
Az építészet sajátos látásmódja, eszközrendszere,  
a szakágak és tudományterületek ismereteit szinteti-
záló kvalitása nagymértékben segíthet a hajléktalan-
ság kezelésének stratégiai kidolgozásában.

A kérdések megválaszolásához és a feltételezés 
bizonyításához a humanitárius építészet eszköz-
rendszerét, a hajléktalan emberekre vonatkozó 
környezetpszichológiai szempontokat, valamint  
a traumatudatos építészeti megközelítéseket vizs-
gáltam. A témában releváns szakirodalmakat és 
esettanulmányokat elemeztem annak megértése 
céljából, hogy a hajléktalan embereknek szánt lé-
tesítményeknél, milyen tervezési sajátosságokat 
szükséges alkalmazni. A választott kutatási terület 
főként szociológia vonatkozású, így tanulmányoz-
tam az építészet és a szociológia kapcsolatát. A 
humanitárius tervezés egyik alapszabálya szerint 
az építészeti beavatkozást megelőzi a fellelt prob-
léma gyökerének megértése, így a dolgozat érintő-
legesen elemzi a magyarországi hajléktalanhelyzet 
problémakörét és annak kezelését.
 
2. Milyen építészeti beavatkozások léteznek a haj-
léktalan emberek lakhatásának kezelésére? Azokat 
kik és milyen módon veszik igénybe? Melyek azok  

 
 
az építészeti beavatkozások, amik Magyarországon 
fellelhetők, és melyek azok, amik nem állnak ren-
delkezésre? Milyen építészeti jellemzők figyelhető-
ek meg az egyes épülettípusoknál, és milyen terek 
szükségesek azok megfelelő működtetéséhez?

Módszertani megközelítés:

A hajléktalan emberek sokféleségének figyelembevé-
tele, valamint a szubvenció és az intervenció mérté-
kének megfigyelése következtetni enged egy építészeti 
szisztematizálásra.

A kérdések megválaszolásához és a feltételezés 
bizonyításához a hajléktalan embereknek szánt 
létesítmények nemzetközi és hazai előképeit, eset-
tanulmányait vizsgáltam. Az egyes létesítmények 
épületlátogatása kapcsán személyes tapasztala-
tot szereztem. Az individuális kompetenciához 
nagymértékben hozzájárult a Szolidáris Építészet 
Kutatócsoport LAKNI KELL elnevezésű program-
sorozaton szerzett gyakorlati tapasztalata, ahol 
kisléptékű építészeti, művészeti mikro-beavatkozá-
sokat hoztunk létre a hajléktalan emberek számá-
ra. A fellelt példákat – a prioritást és a hajléktalan 
emberek sokféleségéből adódó különböző igénye-
ket méltányoló – építészeti kategóriákba soroltam, 
mely megmutatja az egyes szintekhez kapcsolódó 
építészeti beavatkozások irányvonalát.

3. Melyik építészeti kategória tud tartós megoldást 
nyújtani a hajléktalan emberek lakhatási és társa-
dalmi integrációjának kérdésére? Melyik építészeti 
kategória összpontosul a humanitárius, trauma-
tudatos és környezetpszichológiai szempontokat 
figyelembe vevő tervezési sajátosságokra? Melyik 
építészeti kategória tud hiánypótló lenni a magyar-
országi ellátórendszerben és miért? Hogyan, mi-
lyen módon adaptálhatók a nemzetközi építésze-
ti esettanulmányok empirikus módszerei a hazai 
hajléktalanhelyzet megoldáskeresésében? Melyek 
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azok a fő építészeti irányvonalak, amik hozzájárul-
hatnak a magyarországi hajléktalanhelyzet megol-
dáskereséséhez?

Módszertani megközelítés:

A rendeltetésbeli sajátosságokat méltányoló, trauma-
tudatos tervezési elvek mentén készült, hajléktalan 
emberek társadalmi pozícióját megerősítő és integrá-
cióját segítő létesítmények létrehozása olyan fejlesz-
tési alternatíva, mely hiánypótló szerepet tölthet be  
a magyarországi hajléktalanellátó rendszer építészeti 
kategóriái között.

A kérdések megválaszolásához és a feltételezés bi-
zonyításához először is a magyarországi állami haj-
léktalanellátó rendszer építészeti kategóriájának 
hiányát kellett megtalálni, és annak alapvető épí-
tészeti követelményeit meghatározni. Az esettanul-
mányok és empirikus tapasztalatok konzekvenciáit 
alkalmazva egy alacsony jövedelemmel rendelke-
zőknek szánt hosszú távon bérelhető lakhatási és 
szolgáltató létesítmény építészeti programját hatá-
roztam meg. A sémákra és az adaptálhatóságra fó-
kuszálva elsősorban a fő funkcionális csoportokat 
(rehabilitáció, szolgáltatásmarketing, lakhatás) és 
annak igényeit, valamint a helyiségeket és a ter-
vezési irányelveket definiáltam, mely a tervezést 
megelőzően támpontot tud nyújtani ebben az épí-
tészeti kategóriában, melyet integrációs modellnek 
neveztem el.
  
4. Az integrációs modellt hogyan lehet a gyakorlat-
ban alkalmazni és milyen léptékben? A tervezési 
irányelvek adaptálhatóak-e egy valós fejlesztésnél, 
tervezési feladatnál? A fő funkcionális csoportok 
miként helyezhetőek el egy meglévő vagy egy új-
építésű koncepcióterv esetén? A fő funkcionális 
csoportok eloszlását, négyzetméterarányát és ki-
alakítását miként befolyásolják a valós tervezési 
feladatok?

Módszertani megközelítés:

Az építészeti integrációs modell a különböző léptékek-
hez és tervezési feltételekhez, valamint a hajléktalan 
emberek célcsoportjaihoz adaptálható irányelveket 
tartalmaz.

A kérdések megválaszolásához és a feltételezés bi-
zonyításához a tárgykörben gyakorlati tapasztala-
tokra tettem szert három, hajléktalan embereknek 
szánt létesítmény építészeti koncepciótervének 
kidolgozása révén. (Lásd az értekezés 6. pontjá-
ban: Urban Shelter, Reload, The Safe House) Ezek 
mindegyike a korábban vázolt építészeti integráci-
ós modell tervezési irányelvein és a traumatudatos 
tervezés ismérvein alapul, azonban az építészeti 
sajátosságuk és léptékük eltérő.
 
5. A tervezési feladatokban szerzett tapasztalatok 
miként bővíthetik az integrációs modell tervezési 
irányelveit, és milyen további következtetések von-
hatók le azok fejlesztéséhez? A kutatás során szer-
zett ismeretek és gyakorlati tapasztalatok milyen 
további építészeti ajánlásokat eredményezhetnek?

Módszertani megközelítés:

A hajléktalan emberek társadalmi integrációját segítő 
létesítmények építészeti tipológiája olyan speciális is-
mereteket igényel az építészek részéről, melyek önálló 
módszertani ajánlásokat magukba foglaló segédletet 
követelnek.

A kérdések megválaszolásához és a feltételezés bi-
zonyításához olyan építészeti ajánlást dolgoztam 
ki, mely tartalmazza a kutatás (a szakirodalmi és az 
esettanulmányok konzekvenciáit), valamint a gya-
korlat során szerzett (koncepcióterv kidolgozása és 
személyes benyomások) ismereteket. Vizsgáltam 
a fő funkcionális csoportok kapcsolat– és viszony-
rendszerét és azok rendeltetésbeli sajátosságait, 
valamint a működés szempontjából nélkülözhetet-
len helyiségek funkcionális jellemzőit.
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6. Az építészeti integrációs modell komplex műkö-
désének feltételei milyen kutatásmódszertannal 
vizsgálhatók? A kutatás eredményei miként kap-
csolódhatnak a hajléktalansággal foglalkozó egyéb 
tudományterületek kutatásaihoz? Miként tudná 
egy interdiszciplináris kutatómunka az építészeti 
integrációs modellt fejleszteni? Mely tudományte-
rületek ismeretei szükségesek az integrációs mo-
dell komplex működésének meghatározásához?

Módszertani megközelítés: 

A hajléktalanok társadalmi integrációját segítő épí-
tészeti modellben megfogalmazott irányelvek a kap-
csolódó tudományterületek ismereteivel fejleszthetők, 
és egy interdiszciplináris kutatómunkát összefoglaló 
megvalósíthatósági tanulmány kidolgozását eredmé-
nyezhetik.

Az építészet és a hajléktalanhelyzet kapcsolata 
önmagában hordozza az interdiszciplinaritást.  
A kérdések megválaszolásához és a feltételezés bi-
zonyításához a kutatáshoz kapcsolódóan projekt-
gazdaként, a 2021. évi Pannonhalma Campus nyá-
ri egyetem komplex feladatkiírását hoztam létre.  
A VI. Pannonhalma Campus keretében a hajlék-
talanok társadalomba való visszailleszkedését se-
gítő integrációs modell fejlesztését tűztük ki célul 
öt tudományterület (szociológia, pszichológia, gaz-
dálkodási és menedzsment, jog, építészet) bevoná-
sával. Az egy hetes kurzus lehetőséget teremtett 
annak kísérletére, hogy a társszakmákkal közösen 
gondolkodjunk az integrációs modell koncepcio-
nális megvalósíthatósági tanulmányán. Másfelől 
bizonyosságot adott arra, hogy az interdiszcipliná-
ris szakmai közeg csatlakozni tud az építészeti el-
képzelésekhez és a szakmák egyéni megközelítése 
fejleszteni tudja a kutatás eredményeit. 
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1.1 ábra:  Az értekezés logikai  d iagramja
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A traumatudatos rendszerszemléletű, a célcsoport egyéni szükségleteit is figyelembe vevő, kvalitatív 
építészeti és tervezési módszerek alkalmazása elengedhetetlen a hajléktalanság megszüntetésére vonat-
kozó, hosszú távon fennmaradni képes stratégiák kidolgozásában.

1.3 TÉZISEK

A célzott építészeti stratégiák kidolgozását segíti a hajléktalan emberek sokféleségét, valamint a szub-
venciót és az intervenciót méltányoló szisztematizált építészeti kategorizálás, továbbá kijelöl egy tartós 
megoldásokra koncentráló irányvonalat.

Az integrációs modell a magyarországi hajléktalanellátó rendszerek között olyan hiánypótló építészeti 
program, mely az alacsony jövedelemmel rendelkezőknek szánt, hosszú távon bérelhető lakhatási és 
szolgáltató létesítmény tervezési sajátosságait mutatja be, ami magába foglalja a rehabilitációs és a mun-
kahelyi tereket, célja a szolgáltatást igénybe vevők társadalmi pozíciójának megerősítése és integrációjá-
nak elősegítése.

1T É Z I S
TRAUMATUDATOS TERVEZÉS

2T É Z I S
ÉPÍTÉSZETI SZISZTEMATIZÁLÁS

3T É Z I S
INTEGRÁCIÓS MODELL
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1.2 ábra:  Integrációs model l
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Az építészeti integrációs modell a különböző léptékekhez és tervezési feltételekhez, valamint a hajlék-
talan emberek célcsoportjaihoz adaptálható tervezési irányelveket és fő funkcionális csoportokat magá-
ba foglaló építészeti útmutató, mely a hajléktalan emberek társadalmi integrációját segítő létesítmények 
építészeti tipológiájának fejlesztését segíti.

A kutatás eredménye – a hajléktalan emberek társadalmi integrációját segítő létesítmények építészeti 
tipológiája – potenciális lehetőséget biztosít az érintett tudományágak, döntéshozók és építészek pár-
beszédéhez a tekintetben, hogy hogyan tudunk közösen hozzájárulni a magyarországi hajléktalanságot 
megszüntetni képes stratégiák fejlesztéséhez.

4T É Z I S
INTEGRÁCIÓS MODELL ADAPTÁLHATÓSÁGA

5T É Z I S
STRATÉGIAFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGE
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2. ELŐTANULMÁNY

2.1 HUMANITÁRIUS ÉPÍTÉSZET

2.1 ábra:  Globál is  problémák

A humanitárius fogalom röviden emberiességi, 
embereken segítő, emberbaráti jelentéssel bír (Ke-
mény 1999, 5). Számomra a fenti megfogalmazás 
írja le legjobban a humanitárius gondolatiságot. 
Ezt az építészet vonatkozásában tovább folytat-
va meghatározhatjuk, hogy a 19. század végén és  
a 20. század elején kibontakozó humanitárius ter-
vezés az építészet egyik szükséges műfaja, mely  
a marginalizált, hátrányos helyzetben lévő, válság-
gal fenyegetett embereket helyezi középpontba 
(Min S. C., Brisson 2015, 20). Aktualitása a globális 
problémák felerősödésével egyre indokoltabb.

A Good Design fogalom 21. századi definíciója 
szerint két fő jellemző teszi a tervezést humanitárius 
tevékenységgé. Az első a kornak megfelelő gondola-
tiság és technológia biztosítása, a második a részvé-

telen alapuló (participatív) tervezés. Ennek együttes 
alkalmazása a humanitárius tervezés olyan koncep-
cióját eredményezheti, mely áthidalja az etikát és az 
esztétikát (Min S. C., Brisson 2015, 21).

Napjainkban mindenki tájékozódhat az extrém 
klimatikus anomáliákkal összefüggő természeti 
katasztrófákról, a túlnépesedésről, a hatalmi har-
cokról, a háborúkról, a kiélezettebb társadalmi 
egyenlőtlenségek, feszültségek miatt kialakuló hely-
zetekről. A megjelenő problémák listája szinte vég-
telen, melyek viszontagságosan befolyásolják éle-
tünk környezeti és társadalmi kontextusát (Min S. 
C., Brisson 2015, 9).

A megoldáskeresésében a különböző szakterü-
letekkel együttműködve az építészek is szerepet 
vállalnak. Többek között olyan költséghatékony 
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építészeti, urbanisztikai tervek, környezeti kor-
szerűsítések, módszerek kidolgozása a feladatuk, 
melyek biztosítják az alapvető szükségleteket és ja-
vítják a lakhatási állapotokat. Ezen felül a közösség 
igényeit kielégítő egyéb, a közfunkciók befogadásá-
ra alkalmas építmények helyreállítását vagy terve-
zését viszik végbe. Az építészek és tervezők úttörő 
generációja olyan világról alkot globális víziókat, 
ahol az egyéni preferencia van a központban. A ter-
vezési gondolkodásmód kreativitást, csapatmun-
kát, empátiát, kíváncsiságot és optimizmust igényel 
(Min S. C., Brisson 2015, 9). A tervezés során nem 
az esztétika az elsődleges szempont, hanem annak 
megértése, hogy mit jelent a közösségnek a tér és 
annak szépsége. A kulturális fenntarthatóságnak 
nagyobb hangsúlyt kell kapnia, mint a környezeti 
fenntarthatóságnak, mivel a tervezett objektum el-
fogadása az önazonosságot erősíti (Min S. C., Bris-
son 2015, 13).

Az épületeket nem egy adott szükséglet kielé-
gítésére optimalizálják, hanem olyan platform 
létrehozására, mely enyhíthet az olyan összetett 
ökológiai, gazdasági és társadalmi problémákon, 
amelyekkel a hátrányos helyzetűek szembesülnek. 
A humanitárius tervezés a közösségről, flexibilitás-
ról, valamint a fajra, gazdaságra és vallásra való 
tekintet nélküli összetartozásról szól, ami keresi 
az emberi méltóságot előmozdító alternatív meg-
oldásokat (Min S. C., Brisson 2015, 17). Bizonyos 
értelemben minden tervezés humanitárius, hiszen 
mindezen feltételeket elvárják a tervezőktől más 
létesítmény esetén is, azonban a rászorulók szá-
mára épülő menedékek sok esetben mégsem ké-
pesek megfelelni ugyanezeknek a normáknak (Min 
S. C., Brisson 2015, 19).

A humanitárius építészet leggyakrabban előtér-
be kerülő szegmense valamilyen bekövetkezett 
vagy várható katasztrófára reagál. Katasztrófavé-
delemi oldalról – az eredetük alapján meghatá-
rozva – két fő csoportot különböztethetünk meg, 
természeti és civilizációs eredetű katasztrófát (BM 
2022). A humanitárius építészet a katasztrófák el-
leni védekezés, megelőzés, valamint a helyreállítás 

és az újjáépítések folyamataiban is részt vesz. En-
nek kezeléséhez számtalan kutató fejleszt nemcsak 
szerkezeti technológiákat, hanem konceptuális épí-
tészeti terveket is (pl. úszóvárosok). A katasztrófák 
gyakorisága nyomán rendszeresen képezik ezek  
a kérdések az építészeti diskurzusok részét, vala-
mint gyakran találkozhatunk ilyen témákkal az épí-
tészeti tervpályázatokon is, melyekben innovatív 
megoldásokat várnak a tervezőktől a világ minden 
területén. A katasztrófák elleni védekezéssel szám-
talan tanulmány és kutatási terület foglalkozik, 
melynek részletes kifejtése olyan nagy horderejű, 
amely önálló kutatást igényelne.

Kutatásom kiindulópontját a humanitárius épí-
tészet elemzése jelölte ki, azonban a disszertáci-
óban csak érintőlegesen kerül bemutatásra, mely 
segít kontextusba helyezni a hajléktalanhelyzet és 
az építészet kapcsolatát. A teljesség igénye nélkül 
kvalitatív kutatási módszerrel vizsgáltam olyan 
esettanulmányokat bemutató nemzetközi szakiro-
dalmakat, melyek a közös környezeti jellemzőik se-
gítségével a holisztikus tervezési módszerek elsa-
játítását eredményezték. Az alábbiakban a kutatás 
szempontjából releváns humanitárius építészeti 
megközelítéseket elemzem.

2.1.1 LAKHATÁS

A humanitárius építészeti intervenciók legismer-
tebb beavatkozásai a krízis után felmerülő lakhatá-
si kérdésekre adnak megoldást.

Egy normál, a költségvetést alacsonyan tartó 
lakóház építése során az előírt kívánalmak meg-
egyeznek a katasztrófák utáni lakóépület-építések-
kel szemben támasztott elvárásokkal. Utóbbiaknál 
azonban felmerülhetnek egyéb tényezők is, töb-
bek között a gyorsított építés igénye, közösen futó 
infrastrukturális és lakhatási feladatok megoldá-
sa, a bekövetkezett katasztrófa megismétlődésé-
nek lehetőségét csökkentő fejlesztések keresése.  
A katasztrófákat követő lakhatási feltételek megte-
remtése során használt eljárásokat (Kiss 2020, 36)  
a következő szakaszokra oszthatjuk fel:
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• Szükségmenedék: a még fennálló veszélyhelyzet 
esetén a meglévő infrastruktúra használatával tör-
ténő elszállásolás.
• Ideiglenes menedék: a veszélyhelyzet elmúltával 
néhány hétre tervezett gyors segítséget nyújtó, tö-
megek számára elérhető menhelyek, víz, élelem és 
orvosi segítség biztosításával.
• Ideiglenes lakhatás: hosszabb távú berendezke-
dést biztosít, akár több éves időtartamra is. Lehe-
tőséget teremt a normál életvitelhez.
• Állandó lakhatás: a vészhelyzet nyomainak felszá-
molásával visszatérés az újjáépített otthonokba. 

A felsorolt kategóriák mindegyikét nem min-
den esetben érintik a katasztrófát elszenvedők.  
A szakaszok párhuzamosan is végrehajthatók, ide-
iglenes menedékből gyors helyreállítást követően 
állandó lakhatásba is lehet kerülni (Kiss 2020, 36). 
A kategorizálás módot ad az építészeknek, hogy az 
egyes csoportokhoz tartozó specifikus problémák-
ra fókuszálva, célzott cselekvési programokat tud-
janak kidolgozni.

A különböző esettanulmányokat vizsgálva  
a lakhatási krízis kezelésének első három fázisá-
ban (szükségmenedék, ideiglenes menedék, ideig-
lenes lakhatás), illetve a katasztrófát elszenvedők 
helyzetének kezelésében számos közös jellemzőt 
figyelhetünk meg. A tervezők általában az egysze-
rű, könnyen és gyorsan kivitelezhető, költséghaté-
kony, tartós, időjárásálló, valamint a szállíthatóság 
szempontjából könnyű tartószerkezettel rendelke-
ző megoldásokon dolgoznak. Sok esetben azonban 
ezek a célzott szempontrendszerek kevésnek bizo-
nyulnak a humánus patronáláshoz, és olyan bár-
hova adaptálható megoldások születnek, melyek 
nem veszik figyelembe a segítségre szoruló em-
ber identitását. Természetesen a krízisintervenció,  
a gyorssegélyezés az elsődleges cél, azonban tudo-
másul kell venni, hogy az otthonukat vesztett em-
berek olyan emocionális krízis áldozatai, amit épp-
úgy szükséges kezelni, mint fizikai szükségleteiket. 
Felmerül a kérdés, hogy az építészek hogyan tud-
nak ebben szerepet vállalni? A társadalmi különbö-

zőségek miatt a tervezőknek a fent említett szem-
pontrendszerek mellett figyelembe kell venniük  
a segítségre szoruló csoport kulturális sajátossá-
gait, és ennek megfelelő környezetet létrehozni a 
védelemhez. Így olyan közeget teremthetünk, mely 
nem csak a fizikai igények kielégítésére alkalmas, 
hanem módot ad a rászorulók azonosságtuda-
tának megfelelő életforma visszaállítására. Ezek 
építését vagy gyártását megelőzi a helyspecifikus 
ismeretszerzés, ezért a munkafolyamat érdemi 
része csak a probléma feltárása után lehetséges, 
felvetve az akut beavatkozás kérdésének dilem-
máját. E kettőségre nyújtanak választ a flexibilisen 
variálható, előregyártott elemekből készült mobil 
otthonok, melyek a leendő lakók igényei szerint 
alakíthatók. A könnyű kivitelezhetőségnek köszön-
hetően elterjedt a participatív tervezői gyakorlat,  
a leendő lakók bevonása az építési folyamatokba. 
Ez amellett, hogy csökkenti a kiadási költségeket, 
egyúttal elindítja az integrációs folyamatot is a kö-
zös munka során.

A vázolt tervezési sajátosságok a minnesotai 
székhelyű Architects for Society építésziroda Hex 
House-nak (McKnight 2016) nevezett 40 m2 alap-
területű menedékház koncepciójában tetten érhe-
tők. A tervezők az anyaghasználat variálhatóságá-
nak is külön figyelmet szenteltek. A külső felületek 
megjelenése az adott kultúra vagy térség adott-
ságainak megfelelően változtatható, mely tovább 
erősíti a lakók identitástudatát.
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2.2 ábra:  Architects  for Society ,  Hex House
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2.1.2 TÁRSADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉS TEREI

Egy katasztrófa bekövetkezte után az áldoza-
toknak, a lakhatás prioritását figyelembe véve, 
szükséges olyan közösségi platformokat is létesí-
teni, melyek széles választékot adnak a rekreáci-
óhoz. Ilyenek a különböző kulturális intézmények 
és az olyan közterek, melyek hozzájárulnak a helyi 
identitás erősítéséhez. Fő szerepük az emocioná-
lis egészségállapot javítása, a kulturális fejlesztés 
és a szabadidős tevékenység hasznos eltöltése. 
Ezeknek a funkcióknak a tervezésénél is elenged-
hetetlen a lakhatásnál megfogalmazott tervezői 
aspektusok figyelembevétele. Ezeken felül pedig 
az újjáépítésnél kiemelt figyelmet kell szentelni  
a korábbi feltételek javítására, és a jövőbeli ka-
tasztrófák elkerülésére. Számos közösségvezérelt 
építészeti projekt ismert, melyek valamelyest ellen-
súlyozzák a rászorulók lelki traumáit, és javítják az 
életkörülményeiket.

Erre példa a két fiatal építész, Bonaventura Vis-
conti di Modrone és Leo Bettini Oberkalmsteiner  

 
 
által tervezett Maidan (Visconti Di M. 2018) névre  
keresztelt közösségi sátor, mely az ENSZ Nem-
zetközi Migrációs Szervezetének támogatásával  
a görögországi Ritsonában található menekülttá-
borban lett felállítva 2018-ban. A táborban a közös 
helyiségek hiányában kialakuló elidegenedés és 
dezorientáció javítása érdekében egy nyilvános, 
fedett közös teret hoztak létre. A sátor minden 
időjárási körülménytől védett találkozásra és tevé-
kenységek végzésére ad lehetőséget a menekültek 
mindennapi életéhez, mint például gyülekezés, tár-
salgás, étkezés, játék, de egyéb lehetőség hiányá-
ban teret biztosíthat a tanulásnak és a vallásgya-
korlásnak is. A 200 m2 alapterületű kör alakú tér 
minden oldalról nyitott, így bármely irányból be-
lépésre invitálja az embereket. A középpontja egy 
egybefüggő terület, mely a közös tevékenységek 
helyszíne. A sátor pereme nyolc félig privát szek-
torra oszlik, ahol az emberek személyesebb légkör-
ben végezhetik tevékenységeiket.

2.3 ábra:  Bonaventura Viscont i  d i  Modrone és Leo Bett in i  Oberkalmsteiner ,  Maidan
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2.1.3 EGYÉNI ÉLETÚT KATASZTRÓFA

Humanitárius építészetről nem csupán konven-
cionális keretek között lehet beszélni. Számtalan 
egyéni életúthoz köthető katasztrófa létezik, me-
lyek jelentősen befolyásolják az elszenvedő életpá-
lyáját. A tervezői gyakorlat olyan emberközpontú és 
participatív építészeti beavatkozásokat érint, amely 
nagy hangsúlyt fektet a társadalmi kérdésekre, és 
olyan problémákkal foglalkozik, mint az árvaság, a 
bántalmazás, a családon belüli erőszak, a hajlék-
talanság stb. A traumák kezeléséhez rehabilitációt 
segítő környezet szükséges. Az építészek szerepe 
ebben a kérdésben kiemelten fontos, mely bőveb-
ben a 3.3-as fejezetben kerül kifejtésre. Az ilyen 
építészeti beavatkozások esetén a legfontosabb a 
segítségre szoruló egyénnel történő azonosulás,  
a fennálló probléma összetettségének, eredetének 
a megértése, és mindezek alapján úgy megalkotni  

 
 
a tervezői választ, hogy az érintett rehabilitációjá-
nak igénye legyen a középpontba helyezve. Ezek 
együttes figyelembevételével érhető csak el minő-
ségi és fenntartható változás.

Jó példával szolgál erre a Moshi városában talál-
ható Hollmén Reuter Sandman építésziroda által 
tervezett (Griffiths 2015), családon belüli erőszak 
áldozatainak szánt menedék. Az épület struktúrá-
ját a Tanzánia Kilimandzsáró régiójának kultúrája, 
éghajlata és erőforrásai határozták meg. A létesít-
mény a közúttól legtávolabbi területen helyezkedik 
el, ami biztosítja a lakók magánéletének védelmét. 
A szolgáltatásoknak teret adó épületrészek egy 
központi udvarra nyílnak, mely biztonságos helyet 
kínál a szabadtéri tevékenységeknek.

2.4 ábra:  Hol lmén Reuter Sandman,  menedék,  Moshi
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2.1.4 KONKLÚZIÓ

Az 1960-as évek óta számos építész foglalko-
zik a humanitárius katasztrófákkal, és tudásukat 
felhasználva keresik a legmegfelelőbb választ egy 
adott problémára (Voegeli 2020). Az építészet olyan 
társadalmi művészet, mely elősegítheti a kornak és 
a helyi identitásnak megfelelő társadalmi és kultu-
rális együttműködést (Min S. C., Brisson 2015, 14).

A fejezetben bemutatott esettanulmányok és 
példák azt szemléltetik, hogy az építészek miként 
tudnak szerepet vállalni a katasztrófák kezelésé-
ben, és milyen beavatkozásokkal tudnak segítséget 
nyújtani a rászorulók számára.

A humanitárius építészet képviselői közül a leg-
nagyobb hatást Shigeru Ban és Diébédo Francis 
Kéré gyakorolták a kutatásra. Ban, a japán építész, 
a világ minden táján megjelenik a katasztrófák utá-
ni pillanatokban, és az általa kifejlesztett speciális 
papírcső technológiát használva segít emberhez 
méltó körülményeket teremteni a kialakult vál-
sághelyzetekben. Átmeneti vagy akár hosszabb 
távon lakható otthont teremt a rászorulóknak,  
a lehető legminimálisabb költségekkel. Munkássá-
gát kiemeli, hogy bár rendszerszintű elgondolást 
alkalmaz, de azt az adott éghajlati és területi adott-
ságokhoz alakítja. Figyelembe veszi a rászorulók 
igényeit, ezzel a hagyományos modulrendszerek-
nél magasabb értéket hozva létre (Jodidio 2015). 
Kéré, az afrikai származású, Németországban élő 
építész egy másik oldalról közelíti meg a humani-
tárius szemléletet. Az ő álláspontja, hogy kataszt-
rófák bekövetkezte nélkül is számtalan ember él 
méltatlan körülmények között, akiknek az élet-
színvonalán átgondolt tervek segítségével, kevés 
anyagi ráfordítással is lehet javítani. Ennek elérése 
céljából létrehozta barátaival a Schulbausteine für 
Gando alapítványt (Kéré), mely támogatásával szü-
lőfalujában, Gandóban, egy általános iskola építé-
sével indított el egy reurbanizációs folyamatot. Az 
iskola megépítésével világszerte figyelmet kapott 
a település, mely újabb lehetőségeket teremtett  
a falu és Afrika fejlődéséhez. Kéré, szorosan együtt- 

 
 
működve a hazai közösséggel, kombinálja a ha-
gyományos afrikai építési szokásokat a modern 
mérnöki módszerekkel (Lepik, Beygo 2016). A két 
építész más feladatokra alkalmazza a humanitári-
us építészet eszköztárát, míg Ban egy megváltozott 
élethelyzetet tesz elfogadhatóbbá, addig Kéré egy 
eleve alacsonyabb életminőséget emel magasabb 
szintre.

A tragédiákat nem lehet összehasonlítani, mind-
egyik borzalmas, és az összes esetben közös, hogy 
az elszenvedők támogatásra szorulnak. Azonban 
míg egy katasztrófánál a kormány és a civilek – na-
gyon helyesen – azonnal a helyszínre sietnek, hogy 
eszközökkel, emberekkel és pénzzel segítsenek, 
addig a szegénység egy sokkal összetettebb prob-
lémakör, komplexebb felkészülést és tetteket kí-
ván, sok esetben megfelelő támogatás hiányában. 
A példák azt is bizonyítják, hogy a humanitárius 
építészet rendkívül szerteágazó, sokfélék lehetnek 
a célcsoportok, a beavatkozás mértéke és módja 
pedig esetenként eltérő. A kutatásaim alapján arra 
a következtetésre jutottam, hogy a humanitárius 
építészetet nem kell kategorizálni. A fogalom jelen-
tése alapján humánus, tehát emberközeli, ami nem 
szigorúan határolt vonalakkal értendő, hanem egy 
iránymutató metszethalmaz.

A globális problémákat vizsgálva kijelenthető, 
hogy az építészek társadalmi szerepvállalása nap-
jainkban kiemelten fontos. Meg kell vizsgálni, hogy 
mi, építészek mit tehetünk a globális környeze-
ti, emberi hatások által okozott károk ellen vagy 
után, és olyan megoldásokat kell kidolgozni, mely 
nem csupán a szerkezeti megoldásokat veszi figye-
lembe, hanem a rászoruló embereket és igényei-
ket is. Fontos olyan megoldásokat keresni, amely 
bármely építészeti tettel segíteni tudja az olyan 
társadalmi rétegeket, melyek nehezebb körülmé-
nyek között élnek, forrásaik és kitörési lehetőségei 
csekélyek. Ők lehetnek egy szegényebb ország, 
egy népcsoport, de akár egy háború, vagy termé-
szeti katasztrófa túlélői. Az oktatás, a közegészség-
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ügy, a katasztrófák utáni szükséghelyzet és annak  
a kezdeti helyreállításai, a víz- és élelmiszerhiány, 
a kommunikációnak és a logisztikának a hiánya, az 
éhínség, a lakhatási szegénység, a hajléktalanhely-
zet stb. Ezek mind megoldásra váró problémák.

A nemzetközi példák kutatásának eredményeit 
a belföldi helyzet vizsgálatához felhasználva arra 
a következtetésre jutottam, hogy hazánkban a fő 
problémát a nagy társadalmi egyenlőtlenségek 
okán kialakuló elszegényedés és hajléktalanhely-
zet okozza. Számtalan ember él méltatlan körülmé-
nyek között, akiknek segítségre van szüksége. Több 
ponton vizsgálva a magyarországi társadalmi kü-
lönbségek fennállását, miértjét, az otthontalan em-
berek egy csoportjában találtam meg azt a réteget, 
akiken építészeti beavatkozással segíteni lehetne. 

A hajléktalanhelyzet minden esetben párhuzamba 
vonható az eddigi példákkal. A hajléktalan embe-
reknek éppúgy szükségük van a gyors és szaksze-
rű segítségre, mint a katasztrófák túlélőinek. A két 
csoport között az állami támogatás viszonylatában 
az a markáns különbség, hogy míg a túlélők meg-
mentésére léteznek módszerek, elkülönített forrá-
sok, addig a lakhely nélküliek emberhez méltatlan 
életkörülményeinek megváltoztatására, kitörésük 
elősegítésére elenyésző intézkedést vezettek be.

Meggyőződésem, hogy a humanitárius építészet 
eszközrendszerének és gondolatiságának tanul-
mányozása jelentősen hozzájárulhat a hajléktalan-
helyzet megoldására törekvő építészeti aspektu-
sok értelmezéséhez. 

2.5 ábra:  Shigeru Ban,  infógraf ika
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2.2 PROBLÉMAFELVETÉS

Hazánkban kiterjedt hajléktalanellátó rendszer 
működik. Önkormányzatok, civil szervezetek, egy-
házak működtetnek és támogatnak intézménye-
ket, melyek tevékenysége többnyire kimerül az ak-
tuális állapot megőrzésében. Anyagi támogatásuk 
mértékét a központi költségvetési törvényben, a 
besorolási kategóriák alapján, az adott létesítmény 
forgalma után határozzák meg. A meglévő archi-
tektúra közös sémára épül, nem veszi figyelembe  
a rendeltetésbeli sajátosságokat, a betérő embe-
rek igényeit, a privát és a közösségi terek fontos-
ságát. A menhelyek építésénél, átalakításánál álta-
lában kompromisszumot kötnek a kényelem és az 
esztétika tekintetében. Miközben ezeknél az épüle-
teknél, a speciális funkcióik miatt, olyan építészeti 
megoldásokat kellene alkalmazni, melyeket nem 
gazdasági döntések irányítanak, hanem sokkal in-
kább a társadalmi folyamatok pozitív kimenetele, 
valamint a tartós megoldások igénye. A menhellyel  

2.6 ábra:  Diébédó Francis  Kéré,  infógraf ika

 
 
kapcsolatban megélt élmények pozitív és negatív 
irányba is befolyásolni tudják az egyént és későbbi 
döntéseit, végső soron pedig az állandó lakhatásba 
való visszatérésének képességét. (Davis 2004, 25).

Nagyon nehéz, és sokszor pontosan nem is 
meghatározható, hogy ki a hajléktalan, sokan él-
nek a határmezsgyéjén. A közterületeken látható 
fedélnélküliek csak nagyon kis hányadát teszik ki 
a hajléktalan embereknek, ennek ellenére a közhi-
edelem sokszor az utcákon élőkkel társítja a haj-
léktalanságot. Ugyanígy szem előtt lévő csoport 
a kéregetők, kukázók, gyűjtögetők, akiket szintén 
sokan a hajléktalanokhoz sorolnak, holott nagy 
részük feltételezhetően valamilyen lakásban él.  
A koszos, szakadt ruha, az elhanyagolt és ittas ki-
nézet képzete is ezekből a téves, általánosító asz-
szociációkból eredeztethető. A felmérések alapján 
a hajléktalan embereknek mintegy ötöde kénysze-
rül a felsorolt módokon biztosítani megélhetését 
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(Győri 2021, 53). Ezzel kapcsolatban fontos meg-
állapítás, hogy a hajléktalan emberek csoportjából 
a koldulásból, kukázásból élők vannak legtöbben 
az utcákon, tisztálkodáshoz és meleg ételhez nem 
jutnak, közülük többen nyúlnak az alkoholhoz, ki-
látásaik még a többi hajléktalan emberhez képest 
is jóval szűkebbek. A hétköznapi ember velük talál-
kozik leggyakrabban, és ezen benyomások alapján 
alakul ki a negatívan általánosító kép a hajléktalan 
emberekről (Győri 2021, 86).

A fedélnélküliség nem egy állandó élethelyzet, 
inkább hosszabb-rövidebb életszakaszokként lehet 
jellemezni. Azaz, aki ma szállón vagy közterületen 
lakik, korábban lakásban lakhatott, és a jövőben is 
lakhat majd lakásban, de akár az is előfordulhat, 
hogy azt követően ismét hajléktalanságba kény-
szerül (Győri 2021, 65). A nem megfelelő szociális 
védőháló, a gyors és célzott segítség hiánya nélkül 
könnyű fedél nélkülivé válni. Ezt követően az álla-
mi intézmények nyújtotta ellátások igyekeznek az 
otthontalan létet elviselhetőbbé tenni, de a haj-
léktalanság körforgásából való kilépésre, vagy az 
abba történő lecsúszás megelőzésére a rendszer 
már nem terjed ki, nincsenek forrásaik és eszkö-
zeik (Breitner, Gurály, Győri 2002, 24). A kitörés 
sikerének esélye a hajléktalanságban töltött idő-
vel egyre csökken. Amennyiben valaki lakhatásba 
is tud kerülni, a már említett szociális háló hiánya 
miatt azt nagyon nehéz megtartania, sok esetben 
újra hajléktalanná válik. Két fő részre bonthatók  
a hajléktalanság hosszú távú megelőzéséhez és fel-
számolásához szükséges teendők. 

Egyfelől mutatkozik egy kormányzati, szakpoliti-
kai feladat, az otthonok megőrzésének támogatá-
sára, a hajléktalanságba kerülés megakadályozásá-
ra. Dányi Tibor Zoltán, Pécsre fókuszáló kutatása 
alapján, Pécsen utoljára 2005-ben adtak át újonnan 
épült szociális lakásokat, emiatt a lakásállomány 
átlagéletkora magas, fenntartási rendszere nem 
megfelelően kidolgozott (Dányi 2017, 17). A Köz-
ponti Statisztikai Hivatal adatai alapján országosan 
csökkenő tendenciát mutat az önkormányzati tu-
lajdonú lakások száma (KSH 2020). Ezzel szemben 

rohamosan növekednek a magánbérlakások árai 
(Habitat 2017). A kevés megfizethető lakhatás, va-
lamint a magas szegénység vagy a társadalmi kire-
kesztődés kockázatának kitett lakosok száma (KSH 
2021) továbbra is arra enged következtetni, hogy 
lesz utánpótlása a hajléktalan társadalomnak.

Másfelől a hajléktalanságot már megtapasztaló 
személyek esetében olyan szintű támogatásokra 
és szolgáltatásokra van szükség, ami a biztos lak-
hatásba vezeti vissza őket. Építészként itt szeret-
nék beavatkozni, a hajléktalanellátó rendszer és a 
lakhatásba kerülés közötti utat szeretném járha-
tóbbá tenni, törekedve a sikeres integráció lehető-
ségének megteremtésére.

2.3 SZOCIOLÓGIAI BEVEZETÉS

Szociológiai megközelítés nélkül nem lehet a haj-
léktalan emberek igényeit figyelembe vevő empati-
kus tervezést megvalósítani, emiatt elkerülhetetlen 
– a teljesség igénye nélkül – azoknak a fogalmak-
nak és megállapításoknak a megemlítése, melyek 
építészeti szempontból fontosak a hajléktalanság, 
illetve annak kezelésének megértéséhez.

2.3.1 HAJLÉKTALANSÁG

A hajléktalanság kialakulásának története mesz-
szire nyúlik vissza, Budapest területén az első men-
hely 1876-ban létesült. Lakói főként azok a vidékről 
felköltöző egyedülálló emberek voltak, akik sem-
milyen lakhatási formát nem tudtak megfizetni, 
támogatás hiányában az utcán éjszakáztak volna 
(Oross, Gyuris 2010, 12). Éves szinten az 1895-ös 
évben 387156 fő vette igénybe a szolgáltatásokat 
(Oross, Gyuris 2010, 13). A probléma kezelése ér-
dekében 1898-tól már 1100 állandó ágy fogadta  
a rászorulókat, melyek foglaltsága majdnem teljes 
volt. Az 1935-36-os évekre 3200 férőhelyre növel-
ték a kapacitások számát 11 intézményre elosztva. 
Azonban a korabeli adatok alapján még ez is kevés-
nek bizonyult, és a szegénycsoportok legalját alkot-
ták a társadalomhoz egyéb mód nem kapcsolódó 
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menhelylakók (Oross, Gyuris 2010, 15). Változást 
az 1950-es évek hoztak, ekkor ugyanis kialakult 
az a gondolkodás, hogy a szociális gondoskodás 
szükségtelen, munkát kell adni az embereknek 
és emelni az életszínvonalukon, ezáltal senki sem 
szorul a társadalom támogatására. Ettől kezdve  
a rendszerváltozásig nem létezett a hajléktalan 
állapot a jogszabályok értelmében (Oross, Gyuris 
2010, 18). Győri Péter 1990-es, a hajléktalanságról 
szóló gyorsjelentésében megfogalmazta azokat a 
társadalom szerkezetét érintő problémákat, ame-
lyek valószínűsíthetően tovább növelték a hajlék-
talanok számát. Ezek voltak a lakásszféra alsó ré-
giójának a bedugulása, a szükséglakások más célú 
hasznosítása, az albérleti és szívességi díjak gyors 
emelkedése, a kilakoltatások számának növekedé-
se, a magas lakásterhek miatti önkéntes lakásfel-
adások, a fiatalok és az önellátásra képtelen idősek 
kitoloncolása, valamint a büntethetőségben meg-
szűnő közveszélyes munkakerülő kategória (Oross, 
Gyuris 2010, 19).

Az ENSZ az 1987-es évet a Hajléktalanok Nemzet-
közi Évének nyilvánította. Becsléseik szerint a Föld 
lakosságának ötöde nem rendelkezett megfelelő 
lakhatással. Célul tűzték ki, hogy 2000-re megszűn-
tessék a hajléktalanságot (Oross, Gyuris 2010, 25). 
Ez a törekvés nem járt sikerrel, a 2.2-es Probléma-
felvetés című fejezetben tárgyaltak alapján a hajlék-
talanok száma azóta is növekvő tendenciát mutat.

A hajléktalanságnak nincs általánosan elfoga-
dott meghatározása. Magyarországon hajléktalan-
nak a jog – az egyik definíciója szerint – az éjszaká-
ikat közterületen, vagy nem lakás céljára szolgáló 
helyiségben töltő személyeket nevezi (Jogtár 1993, 
III). A törvény világosan fogalmaz, azonban nem fel-
tétlen könnyen eldönthető, hogy ki a hajléktalan, 
éppen ezért a pontos számuk megállapítása sem 
lehetséges. Nem lehet egyszerűen meghatározni, 
hogy kinek és mikor olyan viszontagságos az élete, 
mint az utcán élő embereknek. Az viszont biztos, 
hogy mindegyiküknek segítség kell a helyzetükből 
való kilábaláshoz, ezért ebből a szempontból a tá-
mogatás szükségessége az, ami összeköti a hajlék-

talan embereket (Breitner, Gurály, Győri 2002, 1).
Más megközelítésben a hajléktalan embereket  

a lakhatási körülményeik bizonytalansága, az ott-
hon nélkülisége köti össze. Ahány otthontalansá-
got megtapasztaló ember, annyi sors, annyi eltérő 
élethelyzet, ezért a hajléktalanság mint szó egy lé-
tező megfogalmazás, de egy nehezen meghatároz-
ható, rendkívül különféle csoportot definiál (Dúll 
2009, 240).

A FEANTSA szerint a hajléktalanság fogalmának 
meghatározásához a törvényinél tágabb értel-
mezés szükséges ahhoz, hogy célzott támogatást 
lehessen nyújtani a felszámolásához. Ennek érde-
kében dolgozta ki a hajléktalanság és a lakhatás-
ból való kirekesztettség európai tipológiáját, az ET-
HOS-t (European Typology on Homelessness and 
Housing Exclusion) (FEANTSA 2005). A tipológia 
értelmezésében az otthon fogalma 3 dimenzióból 
tevődik össze, melyek hiánya az otthontalanság-
hoz vezethet. A meghatározott 3 dimenzió a fizikai,  
a szociális és a jogi. A fizikai dimenzió, az egyén által 
kizárólagosan birtokolt, megfelelő lakóhelyként ér-
telmezhető otthont fedi le. A szociális dimenzió ezt 
kiegészíti azzal, hogy az otthonban legyen kialakít-
ható a privát tér, amiben fenntarthatóak az emberi 
kapcsolatok. A jogi megközelítés pedig azt mondja 
ki, hogy az előbbiekkel meghatározott helyen, az 
egyén megfelelő jogcímmel rendelkezzen az ott 
tartózkodásra. Ezek alapján az otthon hiányának 
meghatározásához 4 kategóriát vezetett be, me-
lyek: Fedélnélküliség, Lakástalanság, Bizonytalan 
lakáshelyzet, Elégtelen lakáskörülmény. A lakhatási 
helyzet, az élethelyzet alapján további 13 gyakorla-
ti kategóriát állít fel a hajléktalan embereknek, így 
biztosítva az egységes szemlélet kialakítását és az 
átláthatóbb helyzetértékelést.
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2.7 ábra:  A lakhatásból  való k irekesztettség európai  t ipológiája
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2.3.2 A HAJLÉKTALANNÁ VÁLÁS ÉS ANNAK KEZELÉSE

A hajléktalanná válás egy folyamat, mely során 
az egyén fokozatosan eltávolodik az őt körülvevő 
társadalmi közösségektől és végül az utcára kerül, 
elveszíti otthonát. Ennek előzménye egy sor egy-
másból következő esemény, amely sokszor a gye-
rekkorig vezethető vissza (Breitner, Gurály, Győri 
2002, 4). Egyik pontról a másikra lehet valaki lakás-
vesztett és munkahelyvesztett, azonban ezeket az 
embereket nem szabad összekeverni a hajléktala-
nokkal. Ezt a csoportot célzott lakhatási program-
mal lehetne segíteni, elkerülve a kitaszítottságot, 
a hajléktalan személyiség kialakulását. A rehabili-
táció költségesebb a megelőzésnél (Mesterházy).  
A hajléktalanságban kialakult körforgásból támo-
gatás nélkül kilépni szinte lehetetlen. Biztos lakha-
tás híján nem lehet tartós munkát végezni, munka 
hiányában pedig nincs jövedelem, amiből a lakha-
tást lehetne finanszírozni. Az emberi kapcsolatokra 
is kiterjedő egzisztencia teljes elvesztését leküzde-
ni csak megfelelő szociális háló segítségével van le-
hetőség (Breitner, Gurály, Győri 2002, 3).

Magyarország alaptörvénye az otthon fogalma 
kapcsán a XXII. cikk 1-es pontjában foglal állást: „Az 
állam jogi védelemben részesíti az otthont. Magyaror-
szág törekszik arra, hogy az emberhez méltó lakhatás 
feltételeit és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést 
mindenki számára biztosítsa.” (Jogtár 2011).

A magyarországi hajléktalanellátó intézménye-
ket az 1993. évi III. törvény határozza meg (Jogtár 
1993, III). Az évek során működésük, szabályozá-
suk és feladatkörük lényegében nem változott, pe-
dig szükség lenne rá. A 2015-ben Győri Péter által 
összefoglalt Hajléktalanügyi teendők tanulmány 
(Győri 2015) az alábbiak szerint részletezte a haj-
léktalanellátás pilléreit és fejlesztési irányvonalá-
nak igényeit:

• A hajléktalanok nappali melegedője az eredendő-
en meghatározott feladatain túl valójában sokkal 
szélesebb társadalmi rétegnek nyújt szolgáltatást, 
kiterjedve a hajléktalanság kapujában lévő: mun- 

 
 
kásszállón, szívességi lakáshasználóként, fűtetlen 
lakásban élő emberekre. Ebből adódóan szükség-
szerű a programjaik modernizálása, a helyi adott-
ságok és lehetőségek figyelembevételével szociális 
szolgáltató központtá kellene alakulniuk. A finan-
szírozásukat meg kell növelni az általuk nyújtott 
szolgáltatások arányában, és a nappali melegedő 
fogalmát kiterjesztve, különböző speciális igények-
hez igazodó intézményekké szükséges válniuk.
• Ugyan nem egy fizikai létesítmény, de hasonlóan 
fontos szerepet lát el az utcai szolgálat. Esetében, 
amennyiben az utcán történő életmentés mellett 
cél a lakhatásba vezetés, alapvető változásokra van 
szükség. Bővíteni kell a feladatköröket, ösztökélni 
az embereket az utcai lét felhagyására, megnövel-
ni az utcai szolgálatok számát, gondoskodni kell az 
utógondozásról és a szociális ügyintézésről.
• Hasonlóképpen az éjjeli menedékhelyeket is újra 
kell értelmezni, modernizálásukra fejlesztési forrá-
sokat kell biztosítani, be kell vezetni a személyes 
esetkezelést és ezzel megvalósítani a minél előbbi 
továbbléptetést.
• Végezetül az olcsó, támogatott lakhatási forma, az 
átmeneti szálló. Ebben az esetben lényeges lenne 
a szállás átmenetiségének hangsúlyozása, a bent 
élők számára speciális szolgáltatások és ellátások 
biztosítása (a szociális szakember szakismeretein 
túl), valamint elsőbbség biztosítása a továbblépés-
hez. Ezen felül a kilépett embereknek utógondo-
zást és egyénre szabott segítséget kellene nyújtani.

2.3.3 JAVASLATOK ÉS PÉLDÁK

A Habitat for Humanity, lakhatási szegénységgel 
foglalkozó nemzetközi civil szervezet, mely a világ 
70 országában azért dolgozik, hogy minden ember 
méltó otthonban élhessen. A Habitat for Humanity 
Magyarország és A Város Mindenkié csoport (Habi-
tat 2016, 13) 2016 májusában elkészített egy elem-
zést – ami ma éppúgy aktuális –, amelyben kimutat-
ta, hogy hazánkban a lakhatási típusú támogatások 
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döntő mértékben a jobb anyagi helyzetben lévők 
számára kedvezőek, ingatlan tulajdonszerzésre 
ösztönöznek. A támogatások csak elenyésző része 
megy a lakhatási válságban lévők megsegítésére, 
pedig a fennálló helyzet kezeléséhez a megfizethe-
tő lakásbérleti szektort kellene növelni. A 2017-es 
központi költségvetés lakhatási típusú kiadásairól 
készített tanulmány azt állítja, hogy a lakhatási vál-
ság enyhítéséhez alapvetően nem a pénz, hanem 
a szándék hiányzik. Külön forrás bevonása nélkül, 
a jelenlegi kiadások és intézkedések átalakításával, 
akár 40-60 ezer embert megfizethető lakhatáshoz 
lehetne juttatni, valamint közel 3 millió ember la-
kásban maradását lehetne biztosítani.

A finnek terjesztették el Európában, így Magyar-
országon is az Elsőként lakhatás programot. A finn 
kutatók a megszerzett tapasztalataik alapján arra a 
következtetésre jutottak, hogy a hajléktalan embe-
rek számát nem csupán sikeresen csökkenteni le-
het, hanem a megfelelően célzott segítséggel akár 
teljesen fel is tudják számolni (Nagy 2011).

A Magyarországon működő Elsőként lakhatás 
program a rossz állapotban lévő önkormányzati 
bérlakások felújítását és bérbe adását segíti. Mind-
ezt az utcai szolgálat által javasolt olyan hajléktalan 
emberek számára, akik így az ellátórendszer lép-

csőinek végigjárása nélkül, közvetlenül az utcáról 
kerülnek lakhatásba. A program során folyamatos 
kapcsolat van a beköltöző személy és a szociális 
munkás között, ezzel is biztosítva az eredményes-
séget (Fehér, Balogi 2017).

A finn módszerhez hasonlóval sikerült az ame-
rikai Utah államban is csökkenteni a hajléktalan-
ságban élők számát (Koltai 2014). Kimutatták, hogy 
egy közterületen élő hajléktalan ellátása évente 
többe kerül, mint ha számára egy lakást biztosíta-
nának. Ebből kiindulva a humánusabb és olcsóbb 
megoldást választva lakást adtak az embereknek, 
és a módszer náluk bevált.

Mindegyik példa a hosszú távú megoldások 
mellett érvel, hiszen így érhető el tartós, humánus 
és mindenki számára kedvező eredmény. Fontos 
megjegyzés a fejezethez, hogy csak a célszemély 
együttműködésével lehet segíteni valakinek, en-
nek hiányában a próbálkozás kudarcra van ítélve. 
Mindkét fél részéről kemény munkát követel ez  
a folyamat (Mesterházy). Az építészek feladata eb-
ben a megfelelő minőségű és funkciójú – a hajlékta-
lanságot ismerő szakterületek igényeit figyelembe 
vevő – terek kialakítása, mellyel ösztönözni lehet az 
embereket a szolgáltatások igénybevételére.
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2.8 ábra:  Haj léktalanság
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3. TERVEZÉSI SAJÁTOSSÁGOK

Meggyőződésem, hogy az építészet sajátos látás-
módja, eszközrendszere, a szakágak és tudományte-
rületek ismereteit szintetizáló kvalitása nagymérték-
ben segíthet a hajléktalanság kezelésének stratégiai 
kidolgozásában.

Az építész feladata a különböző tudományte-
rületek ismereteinek összegyűjtése és olyan fizi-
kai terekbe integrálása, melyek, a tervezett prog-
ramot, funkciót kiszolgálva, tekintettel vannak  
a szolgáltatást igénybe vevők méltóságára. Továb-
bá figyelembe veszi a lakók és a személyzet igé-
nyeit, melyeket otthonos terekké formálva teremti 
meg a biztonságos menedék fogalmát, kialakítva 
a nyilvános terekről a magánterekre való átmenet 
érzését. Különböző térbeli követelményeket tá-
masztanak az üzemeltetők, a szponzorok, a lakók 
és a létesítmény szomszédsági igényei, melyek sok 
esetben nincsenek formálisan megfogalmazva. 
Ennélfogva az építész feladatai közé tartozik, hogy 
összeegyeztesse az egymásnak ellentmondó elvá-
rásokat, meghatározza a prioritásokat és vizsgálja 
az igények téri leképezését. Elmondható, hogy az 
esztétika és a költséghatékonyság, valamint az épí-
tési produktivitás és az egyediség közötti egyen-
súly megteremtése egyaránt a tervező feladata. 
Az építész a tervezés során sok esetben csupán az 
intézményi megbízókkal tartja a kapcsolatot, a vég-
felhasználóknak ritkán adatik lehetőség a tervezési 
folyamatba bekapcsolódni (Davis 2004, 80). Emiatt 
az épület üzemeltetését biztosító szempontok mel-
lett a térhasználók feltételezett attitűdje, igényei is 
befolyásolják a tervezést, mely nagyfokú empátiát 
követel meg az építésztől. A megfelelő irányelvek 
mentén létrehozott létesítmények olyan megoldá-
sokat tartalmaznak, melyek ösztönzik a vonakodó-
kat a szolgáltatás igénybevételére olyan építészeti 
megoldásokkal, mely kialakítja a bizalmat a szolgál-
tató és a lakó között (Davis 2004, 13).

A hajléktalanok társadalomba való visszaillesz-

kedését nagyban segíti az épített létesítmény tár-
sadalmi elfogadása. A hajléktalan embereknek 
tervezett épületek megfelelő strukturálása fon-
tos a lakóknak, a velük dolgozóknak, a szomszé-
dos közösségeknek és a társadalom egészének 
(Davis 2004, 13). Egy környezetesztétikai szem-
pontoknak nem megfelelő épület erősíti a hajlék-
talan emberek megbélyegzését, emellett ront-
ja a városképi és a lakossági megítélést. Ezért az 
ilyen épületek tervezése esetén kiemelten fon-
tos a megfelelő építőanyag, a méretarány és a fo 
rmavilág alapos átgondolása. A társadalmi elfoga-
dást segíti, ha az adott létesítmény introvertált épí-
tészeti megoldásokkal kívülről zárt, befelé teljesen 
nyitott tereket tartalmaz, mivel így a történések az 
épületen belül zajlanak. Ugyanilyen fontos, hogy 
a létesítmény külső megjelenése ne legyen intéz-
ményi jellegű, mivel az bizalmatlanságot és ide-
genkedést válthat ki a lehetséges ügyfelekben. Egy 
otthont idéző épületben nagyobb eséllyel kérnek 
segítséget a rászorulók (Davis 2004, 20). Sam Davis 
a Design for the Homeless könyv szerzője ezt írta: 
„Az intézményesülés olyan mértékű ellenállást ébreszt 
az elfogadható társadalmi magatartással szemben, 
hogy a hajléktalanok vagy kétségbeesetten elkerülik a 
menedékhelyet, vagy ha egyszer belépnek, pszichológi-
ai falakat hoznak létre (valódiak hiányában), hogy bi-
zonyos fokú magánéletet elérjenek.” (Davis 2004, 27).

A jelenleg Magyarországon működő menedék-
helyek többségének térbeli struktúráját a benne 
maximálisan kialakítható férőhelyszám határozza 
meg. Ezzel szemben az alvóhelyiségek felosztá-
sánál a fizikai tér által kijelölt négyzetméter/férő-
helyszám helyett, a hangsúlyt a humánus és élhető 
kialakításra kell fordítani. Akár már egy meglévő 
intézményrendszerben is lehet alacsony költségve-
tésű, kisléptékű terekben, funkcionális, méltóság-
teljes helyeket létrehozni. Egy építész akár egyet-
len épületben is sokféle eszközzel élhet, amellyel 
választási lehetőséget biztosíthat az embereknek 
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(Davis 2004, 21). Példának okáért a belmagasság 
váltakozása, valamint az alacsonyabb falak alkal-
mazása kijelölhetik a privát és közösségi zónákat 
egy nagyobb térben, miközben lehetővé teszik an-
nak teljes felügyeletét. A választás lehetősége és 
a személyes tér érzete segít a lakók önbecsülésé-
nek kialakításában. Ugyanígy például a különböző 
falszínek és padlóburkolatok, valamint az egyedi 
bútorok vizuális sokszínűséget teremthetnek egy 
helyiségen belül, ennek megfelelően különféle 
tevékenységekre ösztönözhetik a térhasználókat 
(Davis 2004, 84). Még egy menedékhelyen belül is 
lehet olyan minimális személyes teret kialakítani, 
mely az otthonosság érzetét segíti.

A hajléktalan embereknek elsődlegesen mene-
dék kell, de a rehabilitáció folyamatához szükség 
van a fizikai, mentális, addikciós problémák keze-
léséhez létrehozott helyekre. Emellett a produktív 
élet feltételeinek elsajátításához szükséges képzési 
terek is fontosak, ahol például pénzügyi tanács-
adást, munkahelyi képzést kaphatnak a résztvevők. 
A szükségletek listája folytatható, és a rehabilitáció 
sikerességének aránya nagymértékben javítható 
ezekkel a szolgáltatásokkal (Davis 2004, 15).

Kizárólag építészeti eszközökkel nem lehet ke-

zelni a hajléktalanhelyzetet. Az igaz, hogy főként 
lakóhelyre van szükségük, azonban a szociális 
szolgáltatások továbbra is nélkülözhetetlenek a 
hajléktalan emberek megsegítéséhez. Egy jól meg-
tervezett épület lényeges része az esetkezelésnek, 
hiszen ha az épített terek nem felelnek meg a lakók 
és a velük dolgozók igényeinek, illetve ha a létesít-
ményeket elutasítja a közösség, a kiadások kárba 
vesznek (Davis 2004, 62).

A hajléktalanság sokrétű problémájára olyan 
létesítményeket kell létrehozni, melyek képesek 
komplex programoknak helyet adni és inspirálni 
a lakókat, valamint a velük dolgozókat. Az ezen el-
vek mentén tervezett épületek azok, amelyekkel az 
építészek hozzájárulhatnak a megoldáshoz (Davis 
2004, 55).

TÉZIS 1 – TRAUMATUDATOS TERVEZÉS

A traumatudatos rendszerszemléletű, a célcsoport 
egyéni szükségleteit is figyelembe vevő, kvalitatív épí-
tészeti és tervezési módszerek alkalmazása elenged-
hetetlen a hajléktalanság megszüntetésére vonat-
kozó, hosszú távon fennmaradni képes stratégiák 
kidolgozásában.
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3.1 ábra:  A l fö ldi  Átmenet i  Szál lás – BMSZKI ,  Budapest

3.2 ábra:  NoHo Bridge Housing Shelter ,  San Fernando Val ley



34

3.1 ÉPÍTÉSZET ÉS SZOCIOLÓGIA KAPCSOLATA

Az épített környezet tükrözi a társadalmi értéke-
ket és kultúrát. Optimális esetben viszont nemcsak 
tükrözi, hanem szolgálja is a társadalmat (Davis 
2004, Preface ix). Az építészet társadalomalakító 
szerepének fontossága manapság éppúgy jelen-
tős, mint a régmúltban. Napjainkban a globális 
problémák sokasága az építészeket is nagy kihí-
vások elé állítja. Az épített környezet alakításánál 
ebben az esetben nem csupán a gazdasági, mű-
szaki, urbanisztikai, tervezés-módszertani és in-
tuitív tervezési metódusok a fontosak, hanem a 
társadalmi problémából eredeztethető speciális 
igények figyelembevétele is. Ezeknek az igényeknek  
a feltárásához elengedhetetlen a különböző tu-
dományágak részvétele. Az építészektől nem áll 
messze az ilyen együttműködés, hiszen a legegy-
szerűbb épület megtervezése is legalább fél tu-
cat szakember közreműködését igényli (Gádoros 
1990, 13). Emellett ismerünk olyan speciális igényű 
épületeket (pl.: óvoda, iskola, kórház, börtön), ahol 
a szakágak bevonásán túl szükséges a különböző 
diszciplínák részvétele is, az épülettel szemben tá-
masztott rendeltetésbeli követelmények megfelelő 
kialakítása érdekében. Az építészek eszközrend-
szere, társadalomismerete és az a tulajdonsága, 
hogy képesek összehangoltan koordinálni a szak-
területek feladatait a munkák során, lehetőséget 
teremt a komplex társadalmi felelősségvállalásra. 
A társadalmi problémák építészeti kezeléséhez az 
egyik legfontosabb tudományág a szociológia. Ezt 
bizonyítja az is, hogy napjainkban egyre nagyobb 
szerepet kap az építészeti elméleti diskurzusokban 
az építészetszociológia tudományos szerepe (lásd 
Kiss 2021). A szakterület többek között azt mond-
ja, hogy az egyénnel kapcsolatba kerülő épített 
környezet körvonalaz egy cselekvésmintát, mely-
nek elfogadását vagy tagadását illetően dönteni 
szükséges, és ezek a választások tovább alakítják 
az ember karakterét. Azaz a szociológia más meg-
világításba helyezi az épített környezetet, nem csak 
a találkozások színtereként határozza meg, hanem  

 
 
a társadalmi viszonyokra aktív hatással lévő sze-
replőként hivatkozik rá (Tamáska 2020, 14). Ebből 
következik, hogy az építészeti terek erősíthetik  
a társadalmi kapcsolatok kialakítását és a szociá-
lis viselkedés megfelelő normáinak elsajátítását 
(Davis 2004, 94). A térhasználók – akik sok esetben 
nem rendelkeznek elégséges szociális készséggel 
– a megfelelően kialakított környezetben lehetősé-
get kapnak a téves szocializációs mintázat átírásá-
ra, valamint új társadalmi viselkedés elsajátítására. 
A térhasználó amellett, hogy új kontextusba he-
lyezi a társadalmi együttélés szabályait, tényleges 
fizikai képességeket is megtanul (Tamáska 2020, 
10). Tamáska Máté építészetszociológus tanulmá-
nyában (Tamáska 2020, 7) a következőket írta: „Az 
épített környezet része a társadalmi interakcióknak, 
normákat közvetít és jelenít meg, találkozásokat ge-
nerál vagy éppen tesz lehetetlenné, befolyásolja a 
használók alaphangulatát, attitűdjeit.”

Ezt végiggondolva elmondhatjuk, hogy az épí-
tészeknek is felelősségük van a társadalmi prob-
lémák kezelésében, hiszen olyan térformálási esz-
közkészlettel rendelkeznek, ami megalapozhatja  
a szociális beavatkozások pozitív kimenetelét.

A szociális épületek tervezésénél – hasonlóan, 
mint más középület tervezése estén –, a megren-
delő a társadalom nevében az épülettel szemben 
követelményeket támaszt, így az épület strukturá-
lis igényei mellett fontos a társadalmi megfelelés. 
A funkciók fő jellemzője a társadalmi ellátás, amely 
a szolgáltatást igénybe vevő személyek és a szol-
gáltatást nyújtó intézmények között fennáll (Gádo-
ros 1990, 13). Ezek alapján a szociális épületeket 
ugyanolyan egyedi igényekre szabott objektum-
ként kell kezelni, mint más speciális középületeket. 
Ehhez kapcsolódóan olyan tervezési segédleteket 
szükséges kialakítani, mely, a megfelelő üzemelte-
tésen túl, a traumatudatos tervezés sajátosságait 
is tárgyalja.

Fontos szempont a szociális intézmények loka-
lizációja, mely döntően befolyásolja a társadalmi 
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csoportok kapcsolatát, hozzáférését az infrastruk-
turális és egyéb közjavakhoz. Az ilyen épületek 
telepítésénél kerülni kell a városszéli vagy ipari 
övezeteket, mivel a társadalmilag kiszolgáltatott 
csoportok mobilitása korlátozott (Davis 2004, 20). 
Ezen felül a munkahelyekhez, tömegközlekedés-
hez és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés, 
valamint más társadalmi csoportokkal való talál-
kozás elengedhetetlen része az integrációnak. Ta-
máska Máté építészetszociológus tanulmányában 
(Tamáska 2020, 8) megjelent gondolatai szerint: 
„Az építészetileg is elzárt szegregátumokban nincse-
nek napi interakciók a különféle társadalmi státuszú 
emberek között. Ez azonban azzal is jár, hogy a szoci-
alizáció során nem alakulnak ki olyan rituálék, ame-
lyek biztosíthatnák az eltérő értékrendű, életvitelű, 
jövedelmű stb. rétegek egymás mellett élését. Ez pedig 
tovább erősíti a szegregációt, hiszen az egyén a biz-
tonságérzetét veszíti el, ha kilép a védett területről.” 

Az építészet önmagában nem képes átfogóan 
kezelni a társadalmi problémák összetett kérdését, 
ehhez nagyfokú közösségi együttműködés szük-
séges. Azonban eszközrendszerével olyan – trau-
matudatos gondolatok mentén alkotott – tereket 
tud létrehozni, melyek megfelelő keretet adhatnak  
a rehabilitációs programoknak és fejlesztéseknek.

Győri Péter a 6.2 pontban ismertetett pályázat-
hoz adott interjúja alapján a szociológiában törött 
ablak effektusként (broken windows theory) emlí-
tik azt a reakciót, amikor egy épületen, ha kitörik 
egy ablak és azzal nem foglalkoznak, akkor később 
ki fog törni egy másik is, aztán idővel az egész épü-
let leromlik, majd végül a teljes utca. Ezt a szegé-
nyes hajléktalan ellátásban sokszor tapasztalni. Az 
elhanyagolás, a forráshiányból adódó leharcoltság 
a bent élő embereket is visszahúzza, lélektanilag 
is a közeg színvonalához süllyednek. Amennyiben 
a környezet magasabb szintet képvisel, az az em-
beri pszichét is felemeli, jobban megbecsülik az 
őket befogadó intézményt és önmagukat is. Ebből 
adódóan a segítésben elemi kritérium lenne a mi-
nőségi környezet biztosítása. Jóval egyszerűbb egy 
inspiráló, igényes alternatívát kínálva kimozdítani 

valakit a leromlott helyzetéből. Amennyiben valakit 
egy korszerűtlen, zsúfolt térben, leharcolt bútorok 
közt szállásolok el, akkor ezzel azt sugallom, hogy 
neki ennyi jár, a társadalom ezt gondolja róla. El-
lenben ha egy rendezett, tervezési és kivitelezési 
szempontból is színvonalas, a méltóságát figyelem-
be vevő módon kap lakhatást, akkor méltányolja  
a kapott segítséget és dolgozik az élete megváltoz-
tatásán. Nagyon erős hatással bír az épített kör-
nyezet az emberekre (Öcsi 2020, 8).

3.2 KÖRNYEZETPSZICHOLÓGIAI SZEMPONTOK

A hajléktalanná válás erős érzelmi, a személy ál-
tal többnyire nem befolyásolható életesemények 
sorozata, krízishelyzet, mely önmagában is többféle 
pszichológiai traumát okoz. Az egyik ilyen magának 
az otthonnak, tágabb értelmezésben a territórium-
nak az elvesztésével járó privát szféra megszűnése. 
Az elszenvedője számára véget ér annak lehetősé-
ge, hogy tárgyakat és helyeket magáénak érezhes-
sen, ami nagymértékű identitásvesztést is okoz.  
A pszichológiai hatások mellett megjelenik a szo-
ciális kirekesztés, a depresszió, a nem megfelelő 
táplálkozás és a tisztálkodási lehetőségek korlátos-
sága (Dúll 2009, 211).

Ezzel szemben a meghitt otthonra a kutatók tü-
netcsökkentő és regeneráló tényezőként is tekinte-
nek, létezik olyan tanulmány, amely az életminőség 
vizsgálatában az egészség egyik paramétereként 
határozza meg a lakókörnyezetet. Ezek alapján az 
otthon egy végtelenül komplex fizikai és szociális 
hatásrendszert foglal magába, mely az építészeti 
kivetülésén felül különleges jelentéssel rendelkező 
terület, egy elsődleges territórium, az egyik olyan 
alapvető hely, ahol a személy-környezet kapcsolat 
legjelentősebb formája leginkább bekövetkezhet 
(Dúll 2009, 212). Az embert körülvevő fizikai kör-
nyezetnek szerepe van a személyes identitás érzet 
alakításában, a bent élő tudattalanul azonosul az 
őt körülvevő környezettel (Dúll 2009, 137). Az ön-
meghatározás nem korlátozódik az egyén és a má-
sok közötti különbségtételre, hanem kiterjed tár-
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gyakra, dolgokra és helyekre, ahol ezek találhatók 
(Dúll 2009, 219). Gyerekként mindenki megtanulja 
meghatározni magát az őt körülvevő tárgyakkal 
és a fizikai környezettel való viszonylatban is (Dúll 
2009, 220). Az otthon, a környék, a szülőváros, az 
ország kimagasló jelentőséggel tudnak hozzájá-
rulni az identitás formálásához (Dúll 2009, 224). A 
helyidentitás kialakításában – az adott személynek  
a környezettel való fizikai kapcsolatán túl – nagyon 
nagy szerepe van a közeg használatához fűződő 
normáknak, szabályoknak. Ezek körvonalazzák az 
adott környezetben elvárt viselkedésmintát (Dúll 
2009, 223). Az ismerős tárgyak és környezet az em-
lékezésben is szerepet kapnak, ezért tud azok el-
vesztése komoly traumát okozni (Dúll 2009, 244).

Mindezekből egyértelműen kijelenthető, hogy  
a legerősebb helyidentitás-vesztést az otthon el-
vesztése, azaz a hajléktalanság okozza (Dúll 2009, 
233).

Az elszigeteltség oka és eredménye is a hajlék-
talanságnak. Az emberek nem tartják fenn társas 
kapcsolataikat és így krízis esetén nem tudnak 
megfelelő segítséget kapni (Dúll 2009, 240). Léte-
zik egy társadalmi margónak nevezett elképzelés, 
miszerint minden ember számára van egy, a sze-
mélyétől függő mozgástér, amin belül maradva  
a kapcsolatai, a megértés, a támogatás elérhetők. 
A margón belül maradva elnézhetők a hibái, bot-
lásai. Azonban tartósan felélve ezt a tartalékot egy 
apró hiba is végzetes lehet. A társadalmi margó 
elvesztése magával hozza az önbizalom elveszté-
sét is, aminek visszaállítása nagyon nehéz. A haj-
léktalanságban töltött évekkel általában csökken 
a nem hajléktalan emberekkel tartott kapcsolatok 
száma, és megerősödik a hajléktalan identitás ki-
alakulása (Dúll 2009, 241). A helyidentitás-vesztés 
együtt jár az önidentitás változásával is (Dúll 2009, 
234). A hajléktalan nem tud élni a társadalom által 
kínált lehetőségekkel, a tisztálkodási lehetőségek, 
a rendszeres munkavégzés, az önbecsülés és az 
információszerzés mind csorbát szenvednek, ezzel 
egy körfolyamatba kerül, ahonnan segítség nélkül 
nehéz a kiszakadás. Előtérbe kerülnek a rövid távú 

célok, az életben maradáshoz szükséges dolgok, ez 
le is köti őket, és nem marad energiájuk a tovább-
lépéshez (Dúll 2009, 247).

A hajléktalanság első fázisa a helyveszteség, 
majd a cél egy új hely megteremtése. Ezt akkor is 
megpróbálja mindenki, ha társadalmilag a hajlék-
talan lét nem változik ezután sem lényegesen (Dúll 
2009, 242). Az utcán vagy erdőben élő emberek 
egyik csoportja, sajátos módon, megteremti a sa-
ját otthon színterét. Létrehoz társas kapcsolatokat, 
melynek legtöbbször a túlélés a célja, valamint ezál-
tal erősödik a hasonló sorsú emberek valahova tar-
tozásának az érzése. Azokat a helyeket, melyeket 
közösen megosztanak, fejleszteni és ápolni fognak, 
kialakul a helyidentitás. Ezek az emberek addig bir-
tokolják a választott lakhelyeiket, amíg azt valami 
külső körülmény lehetetlenné nem teszi (Dúll 2009, 
248). Építészetileg nagyon fontos csatlakozási pont 
az a környezetpszichológiai megállapítás, hogy  
a környezet jelez a használójának. Azzal, hogy mi-
lyen közeget hoznak létre egy adott társadalmi 
csoportnak, közvetíteni tudják az elvárásokat és  
a minősítésüket is irányukba (Dúll 2009, 235).

Tehát a fentiekből megállapíthatjuk, hogy a haj-
léktalan emberek esetében a traumatudatos ter-
vezés legfontosabb eleme az olyan létesítmények 
tervezése, melyek az intézményi jelleg helyett az 
otthonérzés megerősítését segítik. Kialakításukban 
tükrözik az elfogadást és a megbecsülést, támo-
gatni tudják az embereket az önbizalmuk vissza-
szerzésében, a hajléktalansággal járó traumáinak 
feldolgozásában. A tervezési sajátosságok megha-
tározása ezek figyelembevételével lehetséges.

3.3 TRAUMATUDATOS TERVEZÉS

„Minden környezet, amelybe belépünk, hatással 
van a létezésünkre. A tervezői létnek az érzékenység 
és a tudatosság előtérbe helyezése és megfontolt 
használata adja a lényegét. Az együttérzésből kiinduló 
teremtés mélyreható formája és egyben elengedhetet-
len eszköze a trauma gyógyításának összetett útján.”  
– írta Annie Marie Garcia (Garcia 2020).
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Az esztétikai követelmény általában háttérbe 
szorul a hajléktalanoknak szánt létesítmények ter-
vezésénél. A korlátozott anyagi keretek, a kénysze-
rűség, valamint a nem megfelelő szakértelemmel 
rendelkező emberek döntése, mind a belső terek 
intézményes megközelítése felé tereli a tervezőt 
(DRH 2017, 13). Mindazok ellenére történik így  
a legtöbb beruházás, hogy számos tanulmány ele-
mezte már az esztétika jelentős hatását az embe-
rek hangulatára (DRH 2017, 14).

A traumát átélt emberek részére kialakított tá-
mogató és gyógyító környezet kialakításának felté-
tele annak megértése, hogy miként befolyásolja az 
egyén identitástudatát, méltóságát, értékrendjét 
az épített környezet (DRH 2017, 13). A traumatuda-
tos útmutatásokat és a célcsoport egyéni szükség-
leteit is figyelembe vevő tervezés során kialakított 
terek képesek csökkenteni a bent élők érzelmi fe-
szültségének szintjét (Davis 2004, 23).

A traumák eredetével és hatásaival tisztában 
lévő környezet növeli az ügyfelek és a személyzet 
biztonsági szintjét, mivel keretek között tarthatja 
és csökkentheti a megküzdő magatartások előfor-
dulását. Ezen felül ilyen közegben kisebb valószínű-
séggel következik be az ismételt traumatizálás. 

A traumatudatos ellátás elveinek betartása a ter-
vezés során hozzájárulhat a mentális egészséggel 
és a függőségekkel kapcsolatos eredmények javítá-
sához (DRH 2022b).

A hajléktalanságot megtapasztaló emberek éle-
tük során gyakran vannak kitéve traumáknak (DRH 
2022b). „A trauma – legyen fizikai vagy pszichikai ter-
mészetű – valamely védőréteg olyan mérvű sérülése, 
hogy az már nem kezelhető azokkal a mechanizmusok-
kal, amelyekkel a fájdalmat és a veszteséget általában 
kezelni szoktuk. A sérülés annyira súlyos, hogy még ha 
számítunk is az esemény bekövetkezésére, a hatást ak-
kor sem lehet megjósolni.” (Mitchell 1999, 61). A trau-
mák okozta problémák kezelésének fontosságát 
a hajléktalan emberekkel foglalkozó szolgáltatók 
észrevették, és széles körben elterjedt gyakorlattá 
vált a traumán alapuló ellátás a tartós hajléktalan-
ságban szenvedők megsegítésére. Építészeti meg-

közelítésben azonban a traumatudatos tervezéssel 
(a traumák kezelését figyelembe vevő tervezési el-
vekkel) viszonylag kevés kutatás vagy elmélet fog-
lalkozik és ritkán alkalmazzák a gyakorlatban (Bollo, 
Donofrio 2021, 3). A traumatudatos tervezés elvei 
nem terjedtek el, emiatt nem létezik konszenzusos 
definíciója. A traumatudatos tervezés célja azon-
ban körülhatárolható, miszerint annak rendelteté-
se olyan felépülést szolgáló környezet kialakítása, 
mely magába foglalja az épített környezetet, a rá-
szoruló emberek képzését, terápiáit és egyéb támo-
gató tevékenységeket (DRH 2022a).

A Traumaközpont megfogalmazása szerint:  
„A traumatudatos segítés figyelembe veszi a traumák 
viselkedésre, kommunikációra, kapcsolódásra, biza-
lomra és az élet egyéb aspektusaira gyakorolt hatá-
sát. Ez egy szemlélet, ami a traumáról való tudáson 
keresztül segít közelebb kerülni klienseink néha nehe-
zen érthető reakcióihoz és a támogatás hatékonyabb 
megtervezéséhez.” (Traumaközpont 2022).

A fenti gondolatot építészeti aspektusból vizsgál-
va megállapítható, hogy a traumatudatos tervezés 
sajátossága – az otthonukat vesztett embereknek 
szánt épület esetében – az építészet humán olda-
lának előtérbe helyezése. Mindezt olyan környezet 
létrehozásával lehet biztosítani, mely befogadó, 
ugyanakkor elég kizárólagos ahhoz, hogy biztonsá-
got teremtsen a lakói számára (Davis 2004).

A gazdasági, műszaki és intuitív tervezés mellett 
figyelembe kell venni a feltételezett lakók szocioló-
giai, mentális és egészségügyi nehézségeit. A terve-
zett terek nem csak a fizikai szükségleteket elégítik 
ki, hanem a rehabilitációhoz szükséges egyéb té-
nyezőket is ugyanolyan aránnyal veszik figyelembe.

Fontos a méltóság megőrzésének biztosítása 
olyan terekben, ahol fizikailag és érzelmileg is biz-
tonságban érzik magukat a lakók.

Az építészek közt általánosan használt fordítás 
szerint a TID (Trauma-Informed Design) traumatu-
datos tervezés, a szociális munka és a pszichológia 
területéről kibontakozó TIC (Trauma-Informed Care) 
traumatudatos gondoskodás mozgalom mellett jött 
létre. A traumatudatos tervezés elvei gyakorlati út-
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mutatást nyújtanak az épített környezet emberi 
méltóságot és személyes kontrollt megőrizni segítő 
kialakítására, többek között az építészet, a belsőépí-
tészet, a tájtervezés, és a felhasználói élmény vonat-
kozásában (Bollo, Donofrio 2021, 3-4). Az első ismert 
traumatudatos tervezés útmutatásai az önkéntesek 
által 1982-ben alapított COTS (Committee on Tem-
porary Shelter) bizottságától származik. Alapelveik 
kifejezetten a hosszú távon hajléktalanságot megélt 
emberek környezetének kialakítására vonatkoznak 
(Bollo, Donofrio 2021, 4). Ezt az iránymutatást több 
más szervezet alkalmazta és továbbdolgozta, köz-
tük a DRH (Design Resources for Homelessness) 
nonprofit szervezet is (továbbiakban: DRH), akik 
olyan nyilvános tudásbázist üzemeltetnek, ahol  
a traumatudatos tervezéssel kapcsolatban lehet  
kutatásokon alapuló gyakorlati tapasztalatokról,  
információkról tájékozódni (DRH 2022a).

A DRH tudásbázisa alapján a traumatudatos ter-
vezés fő alapelvei:

• A fizikai környezet befolyásolja az egyén identitás-
tudatát, önértékelését, méltóságát.
• Az embert körülvevő közeg hatással van az illető 
magatartására, kedélyállapotára és hozzáállására. 
Szoros a kapcsolat az emberek által észlelt fizikai 
környezet és a benne érzett fiziológiai és érzelmi 
állapot között.
• A traumatudatos tervezési irányelvek mentén ki-
alakított épített környezet segíteni tud a retrauma-
tizáció elkerülésében.

A fent említett alapelvek mentén megállapítható 
alapvető emberi szükségletek, amiket figyelembe 
kell venni a traumát átélt emberek rehabilitációjá-
hoz (DRH 2022b):

A DRH megfogalmazása alapján – az építésze-
ten és a terápiás módszereken keresztül megfelelő 
módon alkalmazva – a felsorolt szükségleteknek a 
kiszolgálását magukba foglaló terek helyet biztosít-
hatnak a felhasználóknak a hajléktalanságból való 
kilépés tervének megalkotásához. Mindezt egy 
optimizmust, nyugalmat, tiszteletet árasztó közeg-
ben, amely erősíti a kliensek méltóságát és identi-
tását (DRH 2022b).

A DRH összegyűjtötte a fő kategóriákat, a kuta-
tók megalapozott véleményét, valamint a szociá-

lis ügynökségek igazgatóinak és az érdekvédelmi 
szervezeteknek alapelvi szempontjait annak ér-
dekében, hogy segítse a hajléktalan embereknek 
szánt létesítmények épített környezetének trauma-
tudatos tervezését. A felsorolásban (sorszámozott) 
fő kategóriák alatti részletezéseket az eddig meg-
szerzett személyes tapasztalatok és kutatói isme-
retek alapján bővítettem.

A traumatudatos tervezés alkalmazása során az 
alábbi szempontokat szükséges figyelembe venni:

3.3 ábra:  A lapvető emberi  szükségletek
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1.) Az egyén személyes identitásának és tulajdonjo-
gának megerősítése:
• A személyes szükségletek kielégítése (pl.: fürdés, 
étkezés stb.).
• Személyes emberi kapcsolatok ápolása (pl.: bará-
tok, családtagok fogadása, ünneplés).
• A függetlenség és az autonómia érzése a privát 
terekben is (pl.: a hálóhelyiségekben zárható szek-
rény és saját olvasólámpa).
• A privát környezet személyre szabása például vá-
lasztható színek és bútorok használatával (Bollo, 
Donofrio 2021, 9).

2.) Biztonságos és hívogató környezet biztosítása: 
• Intézményi jelleg helyett otthonnak megélt tér  
élménye.
• A publikus és privát helyiségek aránya megfelelő, 
a terek a lakók magánéletének védelmét szolgálják.
• Jól átlátható, nyitott, nyilvános, és szívélyes meg-
érkezési szituáció és közösségi tér.
• Belső ablakok használata a terek között, melyek 
növelik a biztonságérzetet és a társadalmi interak-
ciót. A láthatóság a biztonság és a védelem kulcs-
fontosságú tervezési stratégiája (Bollo, Donofrio 
2021, 15).
• A folyamatos felügyelet érzete nélkül lehetőséget 
ad a személyzetnek figyelemmel kísérni a történé-
seket.
• Megfelelő arányú és intenzitású vizuális komple-
xitás (pl. színek tekintetében).

3.) Választási lehetőség biztosítása a lakók számára: 
• A különböző habitusú és érdeklődésű emberek 
megtalálják a számukra megfelelő helyet.
• A közös használatú terek az egymásnak ellent-
mondó igényekhez igazodnak.

4.) Multiszenzoros környezet megvalósítása:
• Olyan melegséget, nyugalmat, harmóniát árasz-
tó környezet, ahol több érzékszerv stimulálása va-
lósulhat meg a különböző ingerek, a fény-, szín-, 
hanghatások, a zene, az illatok által (Dr. Kovácsné 
és mtsi 2020, 9).

• Különféle stílusú és anyagú ülőfelületek (pl. bab-
zsákfotel).
• A multiszenzoros tervezés elvével foglalkozó, meg-
valósítható minták kölcsönözhetők a környezetpszi-
chológiai szakirodalomból, valamint a poszttrau-
másstressz-zavarral és más mentális egészségügyi 
problémákkal küzdő emberek tereinek szakirodal-
mából (Bollo, Donofrio 2021, 19).

5.) Az ismert káros ingerek és azok kiváltó tényező-
inek eltávolítása vagy csökkentése:
• A színek emberre gyakorolt hatásának felmérése.
• Steril intézményi jelleg kerülése (pl.: színek, textú-
rák tekintetében). 
• A megfelelő világítástechnika alkalmazása pél-
dául neonfény helyett surlófény (Bollo, Donofrio 
2021, 11).
• A segítségkérés és segítségnyújtás során a be-
zártság érzetének elkerülése (pl. belső ablakok  
alkalmazása).

6.) A környezeti stresszt okozó tényezők eltávolítá-
sa vagy csökkentése:
• A zaj mérséklése a pihenőterekben megfelelő bel-
sőépítészeti megoldásokkal (pl.: padlószőnyeg, fal-
burkolatok, közösségi terekben akusztikai elemek 
stb.).
• A zsúfoltság elkerülése. Az optimális férőhely-
szám meghatározása és az ahhoz igazodó megfe-
lelő térarány kialakítása mind a lakószobák, mind 
pedig az egyéb funkciók tekintetében.
• A lakóterekben az egy főre jutó négyzetméter-
szám növelése.

7.) Az egyén önállóságának kimutatására biztosí-
tott módok:
• Az önálló háztartás fenntartásához szükséges 
készségek elsajátításának lehetősége (pl.: teakony-
ha, saját zárható szekrény a közösségi konyhában 
is, csomag és postai küldemény önálló átvétele, 
üzenőfal, internet- és telefonhozzáférés stb.).
• Személyre szabható közös használatú terek.
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8.) A magánélet védelmének biztosítása:
• Közös hálóhelyiségben a magánélet védelmét 
szolgáló bútorzat, mely személyre szabható, bő-
vebben részletezve a 8.3.3. fejezetben.
• Biztonságos előtér portaszolgálattal, mely adott 
estben lezárható a fő közösségi térről. Itt a sze-
mélyzet ellenőrizheti az épületbe belépők személy-
azonosságát és kiszűrheti a nem kívánt látogatókat.
• A szabadtéri tevékenységek az épület belsejébe 
koncentrálódnak (belső udvarba), mely vizuális 
és akusztikai biztonságot nyújt a lakók magánéle-
téhez, és javítja a szomszédsági megítélést (Davis 
2004, 83).

9.) A stabil és következetes irányított elvű támoga-
tás érzésének megerősítése:
• Egyértelmű vizuális jelzések a tájékozódáshoz (pl.: 
színek, infógrafika).
• Egyszerű téri struktúra, mely segít a nyugalom, 
az ismerősség és a bizalom érzetét kialakítani. 

10.) A természethez való kapcsolódás lehetőségé-
nek biztosítása:
• A növényzet számos pozitív hatást fejt ki az embe-
rekre (pl. csökkenti a stresszt).
• Belső udvar, közösségi kert kialakítása (pl.: sza-

badtéri rekreációnak).
• Vizuális kapcsolat a külső térrel (pl. nagyméretű 
ablakok).
• Közösségi terek közvetlen kapcsolata a külső térrel.

11.) A közösség és az együttműködés érzésének 
elősegítése:
• A közösségi tevékenység és a támogató szolgálta-
tásokhoz való kapcsolódás ösztönzése a tervezési 
folyamatokat is érinti, bővebben a 8.3.2. fejezetben 
kifejtve.
• A közös használatú, nyilvános terek a létesítmény 
központi részén helyezkednek el (Davis 2004, 83).
• Esélyt kínál a különböző társadalmi rétegekkel 
való találkozásra, integrációra.
• A személyzet részére közösségi és rekreációs he-
lyiségek biztosítása.

12.) Elvonulásra alkalmas helyiség biztosítása:
• A feszültségek eloszlatására alkalmas helyiség ki-
jelölése a közösségi tér közelében, mely módot ad 
a privát beszélgetések folytatására.
• Az elvonulószoba vendégek fogadását is biztosítja.
• Az új kliensek számára biztosított üdvözlőszoba 
akusztikai védelmet, ugyanakkor vizuális biztonsá-
got nyújt (erről részletesebben a 8.3.1-es fejezetben).
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4. ÉPÍTÉSZETI MINTAPÉLDÁK

Az épületeket rendszerint rendeltetésbeli sa-
játosságok és funkciók szerint kategorizáljuk.  
A hajléktalan embereknek tervezett épületek ese-
tén viszont a disszertációban felsorolt mintapéldák  
a hajléktalan népesség sokféleségét veszik figye-
lembe, ami egy kategorizálási rendszert segít fel-
állítani. A hajléktalanságot megtapasztaló egyének 
nem alkotnak homogén közösséget, így a meg-
oldási javaslatnak többféle társadalmi csoportot 
kell kiszolgálniuk. A tervezőknek átfogó elemzésre 
van szükségük ahhoz, hogy eligazodjanak a hajlék-
talanság különböző szakaszaiban, és kiválasszák 
a megfelelő beavatkozási stratégiát (Davis 2004, 
143). Ezeket a különböző országok társadalma, kul-
túrája és gazdasága is befolyásolja, ezen felül az 
egyes projektek egyedi körülményei is mérvadóak. 
Elmondható tehát, hogy a hajléktalan embereknek 
szánt épületek kategorizálásához rendkívül össze-
tett folyamatokat kell figyelembe venni. 

Azt állítom tehát, hogy a hajléktalan emberek sok-
féleségének figyelembevétele, valamint a szubvenció 
és az intervenció mértékének megfigyelése következ-
tetni enged egy építészeti szisztematizálásra.

A disszertáció összegzi, hogy a tervezők milyen 
sokféle építészeti megközelítést alkalmazhatnak  
a hajléktalanhelyzet kezelésére, enyhítésére. A disz-
szertációban bemutatott példák szubjektív szem-
pontok és személyes tapasztalatok alapján, a teljes-
ség igénye nélkül lettek összeválogatva, melyek az 
alábbi négy építészeti kategóriába csoportosulnak.

TÉZIS 2 – ÉPÍTÉSZETI SZISZTEMATIZÁLÁS

A célzott építészeti stratégiák kidolgozását segíti  
a hajléktalan emberek sokféleségét, valamint a szub-
venciót és az intervenciót méltányoló szisztematizált 
építészeti kategorizálás, továbbá kijelöl egy tartós 
megoldásokra koncentráló irányvonalat.

4.1 ÉPÍTÉSZETI, MŰVÉSZETI MIKRO-BEAVATKOZÁSOK

Számtalan tervező – köztük építészek és művé-
szek – gondolják úgy, hogy a hajléktalanság eny-
hítése érdekében kreatív ötleteken dolgozzanak. 
Ezek mindegyike a kreativitást felhasználva dol-
goz ki egy ötletet, mellyel lehetőséget teremtenek  
a témában elkötelezett további résztvevőknek is a 
csatlakozásra. Ezek sok esetben alacsony költség-
vetésű projektek, ahol a befektetett érték a tudás 
és a kreativitás. Az eredménye pedig az adott álla-
pot javítása, és a segítségnyújtás öröme. Nagyobb 
támogatás hiányában ezek a projektek nem tudnak 
végleges megoldást adni a problémára, azonban 
nagymértékben segítenek a fennálló helyzet eny-
hítésében. Ezeknél a terveknél úgy lehet megfelelő 
választ adni, ha a tervezési folyamat részét képezi 
a problémafeltárás. Nem elhanyagolható tényező, 
hogy ezekkel a projektekkel a társadalom figyel-
mét is ráirányítják a hajléktalanság témakörére, így  
a probléma a diskurzusok részét képezi, remélhe-
tőleg abba az irányba terelve, hogyan tudunk tar-
tós megoldásokat kidolgozni.

A design thinking (kreatív problémamegoldó 
technikák) szerepe egyre inkább terjed a tervezők 
körében. Jellemző ez a szociális designra is, melyet 
legegyszerűbben társadalmilag elkötelezett mű-
vészetként lehet definiálni. Ennek a gondolati és 
gyakorlati alkalmazásának fontosságát az egyete-
mi szféra is észrevette, és sok helyen beépítette az 
oktatási anyagba. A szociális design tervezési folya-
mata többrétű és összetett, motivációja a változás 
igénye (Sárai 2017). Ide tartozik az a tervezési me-
tódus is, amikor olyan termék alkotása a feladat, 
mellyel a hajléktalan ember mindennapi nehézsé-
ge enyhíthető (Sárai 2017). Ilyen például Laczkó Juli 
által tervezett terMINI mobilhajlék (Halász 2014).

Az ilyen és ehhez hasonló kezdeményezések 
azok számára nyújtanak fizikai védelmet, akik 
az utcán élést választják az intézményi rendszer  
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helyett. Ezek egy átmeneti segítséget nyújthatnak 
az otthontalanok akut fedél nélküli állapotára, 
olyan igényeket figyelembe véve, mint a könnyű 
szállítás, a gyors összeállítás, a páros menedék,  

a természeti hatásoknak való ellenállás. Mind-
ezeket környezettudatos módon, újrafelhasznált 
anyagból megvalósítva (Halász 2014).

4.1 ábra:  Laczkó Ju l i ,  terMINI  mobi lhaj lék
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Ehhez hasonló szociális design termék a londoni 
Reed Watts építészeti stúdió által tervezett modulá-
ris alvófülkék, mely menedéket nyújtanak a hajlék-
talan embereknek. Az elemek egymásba illeszthe-
tő rétegelt lemezből készültek, így segédeszközök 
nélkül könnyen össze- és szétszerelhetőek, vala-
mint válság esetén beépíthetők csarnokokba vagy 
kihasználatlan épületekbe. Az alvófülkék ágyként, 
ülőhelyként, és tárolóhelyként is szolgálnak. Egy sí-
nen lévő függöny lehetőséget kínál a felhasználók-
nak a magánélet védelmére (Frearson 2018).

A szociális design tervezői feladatainak egyike 
a design thinking lehetőségeinek átadása, elsajá-
títása, akár a tanulmányi évek alatt. Ezt a szemlé-
letmódot helyezi előtérbe a PTE Műszaki és Infor-

4.2 ábra:  Reed Watts :  modulár is  a lvófülke

matika Kar Szolidáris Építészet Kutatócsoportja, 
amely 2016 óta évről évre rendezi meg LAKNI KELL 
elnevezésű programsorozatát. A LAKNI KELL ok-
tatókkal és diákokkal közösen a művészetet és az 
építészetet szorosan összekapcsolva keres olyan 
beavatkozási lehetőséget a hajléktalanság társa-
dalmi problémáinak területén, ahol kis léptékű 
építészeti-művészeti tettel lehet érzékelhető válto-
zást elérni. Az oktatás workshop keretében zajlik, 
mely során az oktatók végigvezetik a hallgatókat  
a kutatás, a problémafeltárás, a tervezés és a meg-
valósítás fázisain, ezzel a résztvevő hallgatók valós 
gyakorlati alapot sajátíthatnak el. Az alábbiakban 
az értekezés a LAKNI KELL programsorozat három 
projektjét mutatja be röviden.
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4.1.1 FEDÉL NÉLKÜL INSTALLÁCIÓ (2019)

A 2019-es LAKNI KELL program szervezői:
PTE MIK Építész Szakmai Intézet, b2 Transzdiszciplináris 
Szakkolégium, A Város Mindenkié Pécs,  
Dr. Dányi Tibor Zoltán, Dr. Rétfalvi Donát, Szintén Bianka

Az installációt tervező csapattagok: 
Engel Ágnes, Gábris Katinka, Guzsvány Réka,  
Ördög Valentina, Szücs Evelin, Tisóczki Patrícia

A 2019-es workshop során üres alumíniumdo-
bozokból kellett olyan egynapos köztéri installá-
ciót tervezni a pécsi Széchenyi térre, mely képes 
felhívni a figyelmet a hajléktalanságra. A tervezők 
FEDÉL NÉLKÜL című terve egy, a téren álló fa és  
a körülötte elhelyezkedő köztéri utcabútor É-D irá-
nyú lezárásával létrejött, befejezetlen házforma. 
A terv kiindulópontja egy pad, melyet az emberek 
sztereotip módon gyakran a hajléktalan emberek 
fekhelyeként aposztrofálnak. Az alkotás így egy 

fa köré rendezett padozat köré épül. A felépített,  
befejezetlen házat szimbolizáló konstrukció a vá-
gyott otthont jelképezi. Az épület be nem fejezése 
utal az otthontalanságra, a kiszolgáltatottságra, de 
esélyt ad a megépítésre, a folytatás lehetőségére 
is. A középpontban álló fa a kint- és bentlét meg-
határozhatatlanságát, az életutat és az abból való 
kitörés lehetőségét szimbolizálja. Az épített falak 
belső oldalához ülőfelület kapcsolódik, mely a meg-
lévő paddal harmonizálva nyújtott kommunikációs 
teret az építésben is résztvevő hajléktalan embe-
rek és a városlakók részére. Az önkéntes munkával 
készült installáció építéséhez több mint négyezer 
doboz lett felhasználva, amit az alkotás lebontása 
után rászorulóknak ajánlottunk fel. A szimbolikus 
installáció más kontextusba helyezte a megszokott 
teret, egy üzenetet továbbítva hívta fel a figyelmet 
a fedél nélküli emberek élethelyzetére (Dányi, Rét-
falvi, Szintén 2019).

4.3 ábra:  Fedél  Nélkül  tér instal lác ió koncepciós ábrája
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4.4 ábra:  Fedél  Nélkül  tér instal lác ió helysz íni  fotói ,  Pécs
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4.1.2 AZ OTTHON KELLÉKEI (2020)

A 2020-as LAKNI KELL program szervezői:
PTE MIK Építész Szakmai Intézet, b2 Transzdiszciplináris 
Szakkolégium, Dr. Dányi Tibor Zoltán, Szintén Bianka

Az installációt tervező csapattagok: 
Gyüre Lilla, Kozma Gyöngyvér Boglárka, Németh Máté, 
Simon Dóra Erika, Sinkovics Marcel, Szarka Áron,  
Valler Ágota Katalin

2020-ban a diákok a TÁMASZ Alapítvány Pécs, 
Hajléktalanok Ápoló Otthonában élők számára ter-
vezhettek egy szabadtéri pihenőhelyiséget az in-
tézmény udvarába (Dányi, Szintén 2020).

A TÁMASZ Alapítvány által biztosított bontott 
építőanyagok és maximum 500 ezer forint értékű 
egyéb anyag felhasználásával kellett az intézmény-
ben élők számára életminőség-javító, inspiratív 
környezetet kialakítani. A tervezők a különböző 
szabadidős tevékenységek számára alakítottak ki 
privát és publikus, valamint fedett és nyitott tere-
ket. Az installációk az udvar központjában található 
fa köré csoportosulnak, mely így természetes ár-
nyékot biztosít a pihenni vágyóknak.

Dányi Tibor Zoltán, a LAKNI KELL program elin-
dítója a következőket nyilatkozta az eseményről:  
„A TÁMASZ Alapítvány hajléktalanokat ápoló intézmé-
nye jóval több egy kórháznál. Az itt ápoltak számára 
ez valóban az OTTHON, ahol élni lehet, emberhez mél-
tóan. A Rét utcai ház udvarán elkészült padok, játé-
kok, árnyékos asztalok egy valódi otthon kellékeiként 
az ott élő, ápolásra szoruló hajléktalanok számára 
teremtenek a korábbinál kellemesebb szabadtéri kör-
nyezetet. A pécsi diákok által tervezett és önkéntes 
munkában kivitelezett környezet készen áll arra, hogy 
teret nyújtson a közös játéknak, a pihenésnek, a ki-
kapcsolódásnak, a beszélgetéseknek, barátságoknak 
és közös élményeknek.” (Dányi, Szintén 2020).
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4.5 ábra:  Rekreációs instal lác ió helysz íni  fotói ,  Pécs
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4.1.3 SZÍNES MENEDÉK (2021)

A 2021-es LAKNI KELL program szervezői:
PTE MIK Szolidáris Építészet Kutatócsoport,  
Dr. Dányi Tibor Zoltán, Szintén Bianka

A tervező csapattagok: 
Gyenis Evelin, Vukovics Vivien

2021-ben a TÁMASZ Alapítvány Pécs, Női Át-
meneti Szálló és Éjjeli Menedékhely helyiségeinek 
belső kialakítását tervezhették meg a hallgatók. 
A TÁMASZ Alapítvány 2019-ben adta át az új női 
hajléktalanszállóját. Az épület emeletén található 
a Női Átmeneti szállás, a földszinten a Női Éjje-
li Menedékhely. A hallgatók javaslatokat adtak az 
éjjeli menedékhely tereinek vizuális átalakítására. 
Cél volt az itt meghúzódóknak a jelenleginél barát-
ságosabb, élhetőbb környezet megteremtése. A 
tervezők az egyszerű kivitelezhetőség, költséghaté-
konyság és a fenntarthatóság szempontjait figye-
lembe véve egy színes geometriai formákból álló 
falfestést álmodtak meg, mely az ablakok vonalá-
ban helyezkedik el. Az így kijelölt sávot rombusz és 
háromszög alakú raszterekre osztották. A falfestés 
a bejárattól a hálóhelyiségekig egyre színesebbé 
válik. A színek kiválasztása során környezeteszté-
tikai és környezetpszichológiai szempontokat is fi-
gyelembe vettek a tervezők. A színek tulajdonsága-
it vizsgálva választották ki a kék, sárga, lila és a zöld 
pasztell árnyalatait, melyek többek között a nőies-
séget, a nyugalmat, az optimizmust és a harmóniát 
szimbolizálják.

Külső szemlélőként csupán egy fal dekorálá-
sát láthatjuk. Résztvevőként, lakóként viszont egy 
olyan közösségi összefogással létrejött, művészeti 

esztétikával bíró alkotást, mely felül tudja írni a he-
lyiség alaphangulatát. Egy menedéken megszállni 
nehéz lelki teher és kényszer. A program sikerének 
tekintjük már azt is, ha ezen a terhen némiképp 
enyhíteni tudtunk ezzel az alkotással.

A LAKNI KELL programsorozat hozzáadott érté-
ke a szociális érzékenység és empátia integrálása 
az egyetemi közegbe, valamint a szemléletmód 
formálása és a társadalomkép bővítése. A közös 
gondolkodás és kölcsönhatás erősítheti a résztve-
vők kapcsolatát, és befogadóvá válhatnak mások 
problémáinak megértéséhez.

Dr. Dányi Tibor Zoltán, a LAKNI KELL program el-
indítója a LAKNI KELL újságban a következőket írta:  
„… a maihoz hasonló programok reményt adnak arra, 
hogy a jövő építész generációjának lesznek a megoldás-
ra váró szociális kérdések iránt érzékeny és fogékony 
tagjai.” (Dányi 2019, 1).

Azt állítjuk tehát, hogy a szociális design olyan 
művészeti irányvonal, mely az alkotások esztétikája 
mellett előtérbe helyezi a jelen kor valós problémá-
it, és javaslatokat dolgoz ki azok javítása érdekében. 
Kérdés, hogy egy-egy ilyen beavatkozás képes-e az 
életkörülmények átalakítására, a társadalmi egyen-
súlytalanságok korrekciójára? Azt gondolom, hogy 
a megrögzött ideológiai elveket nem lehet csupán 
színek, hangok és formák segítségével befolyásolni, 
azonban képes az emberek tudatosságát felkelteni, 
és meggyőzni a kor problémáinak változási igényé-
re. A fent említett művészeti akcióval létrejött mik-
ro-beavatkozások egyike sem ad megoldást a haj-
léktalanhelyzetre – nem is célja –, azonban igyekszik 
pozitívan befolyásolni az emberek tudatosságát és 
életkörülményeit (Szintén 2020, 131).
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4.6 ábra:  TÁMASZ Alapítvány Pécs ,  Női  Átmenet i  Szál ló  
és Éj je l i  Menedékhely  festett  belső fa lainak fotói ,  Pécs
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4.2 KRÍZIS

A krízishelyiségek azonnali szükségmegoldás-
ként menedéket nyújtanak a fedél nélkül élő em-
berek számára. Ez a kategória olyan építészeti 
megoldásokat tartalmaz melyek az akut, azonnali 
igényekre keresik a választ. A dolgozat ebbe a ka-
tegóriába sorolja a 2.3.1 pontban ismertetett táb-
lázatban található Közterületen élő, krízisszálláson 
élő, valamint az ideiglenes/nem standard építmé-
nyekben élő emberek építészeti megoldásait, ám 
az alábbi nemzetközi példák is jól mutatják, hogy 
egészen szélsőséges építészeti megoldások is szü-
lethetnek az akut fedél nélküli élethelyzet megol-
dáskeresésében.

4.2.1 PARAZITA LAKÓEGYSÉGEK

A parazita lakóegységek a válsághelyzeti pre-
cedens mintájára épülő kisméretű mobilházak, 
amely azonnali menedéket nyújthatnak a rászoru-
lóknak infrastrukturális javak nélkül. Ez a megoldá-
si alternatíva közel áll a gerillaépítészethez. Az épít-
mények komfort nélküli minimális lakóteret adnak 
a rászorulóknak, de illegálisnak minősíthető mind-
addig, míg nincs egy hozzá kapcsolódó legális terü-
let, amin ezek elhelyezhetőek. Ilyen például Andrés  
& José Álvarez Rodar nevű miniház projektje.
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4.7 ábra:  Andrés & José Álvarez Rodar:  miniház projekt  fotói  és ábrái
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A hely finanszírozási kérdésének megoldására 
számos parazita menedékház koncepcióterv szü-
letett. Ezek a megoldási javaslatok a vízszintes te-
rületen elhelyezkedő építészeti struktúrát felváltva  
a függőleges felületeken keresik azokat a kihaszná-
latlan és olcsó platformokat, ahol lakóegységeket 
lehet elhelyezni (Szintén 2019, 14). Ezek az egysé-
gek az anyagi ráfordítások minimalizálása érdeké-
ben akár önkormányzati, állami tulajdonban lévő 
épülethez is kapcsolódhatnak. A meglévő épület 
szerkezetére épülő lakóegységek főként a világ 
nagyvárosainak túlzsúfolt urbánus közegében ad 
egy megoldási alternatívát a közvetlen utcán élés 
elkerülésére.

Ilyen konceptuális projekt például a Framlab stú-

dió által kifejlesztett 3D technológiával nyomtatott 
hatszögletű Homed rendszer, mely virtuálisan, a 
New York városában lévő üres tűzfalakra helyez el 
könnyűszerkezetes kapszulákat. Az egymás mellé 
sorolt lakókabinok méhsejt formát követve tapad-
nának parazita módjára a meglévő épülethez (Szin-
tén 2019, 14).

A tervezők a városképi illeszkedés tekintetében, 
a költséghatékony építési megoldásokat szem előtt 
tartva, törekednek a lakóegységek külső megjele-
nését a fogadóépület stílusához alakítani. A modu-
laritás miatt a rendszerek alkalmazkodni tudnak 
egy dinamikusan változó város igényeihez is, és a 
minimál élettér kialakítását helyezik előtérbe, töre-
kedve a megfelelő privát szféra kialakításra.

4.8 ábra:  Framlab stúdió:  Homed rendszer ,  New York
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Ezek a konceptuális építészeti javaslatok hosszú 
távon nem jelentenek kiutat a hajléktalanhelyzet-
ből, és sok esetben nem felelnek meg az építési 
előírásoknak, elhelyezésük sértheti az övezeti ren-
deleteket. Mindazonáltal fizikai védelmet nyújt-
hat azok számára, akik az utcán élést választják 

4.10 ábra:  James Furzer of  Spat ia l  Design Architects  Homes for the Homeless

az intézményi rendszer helyett. Az utcán élő em-
bereknek nagyobb méltóságot ad, és segíti őket  
a saját körülményeinek javításában (Davis 2004, 
50). Mindemellett segíthet a városkép megítélésé-
nek javításában azáltal, hogy a közvetlen utcán élő 
embereknek alternatív menedéket nyújtanak.

4.9 ábra:  Framlab stúdió:  Homed rendszer lakókabin koncepciója ,  New York
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4.2.2 APRÓ HÁZAK

A Tiny Homes néven ismert kisméretű mobilhá-
zak átmeneti otthonokat nyújtanak a hajléktalan-
ságban szenvedők számára, melyek használaton 
kívüli városi telkeken helyezkednek el. Ezek az 
építészeti megoldások infrastrukturális javakkal 
rendelkeznek és legálisak. Ilyen például a Denver 
városában található Beloved Community Village és 
a Colorado Village Collaborative együttműködés 
eredményeképp létrehozott tizenegy darab, kis 
alapterületű házból álló negyed, mely a várostól 
kölcsönkapott telken épült fel. A 11 pici ház akár 
22 hajléktalan lakhatását segítheti elő. A házakat 
egyéni igények szerint testre lehet szabni, ami az 
otthonosság érzetét növeli. A mini lakóegysége- 

Az ilyen és ehhez hasonló kezdeményezések-
hez – mind építési, mind fenntartási szempontból 
– nagyfokú szociális és támogatási együttműködés 
szükséges, ami visszaveti egy ilyen projekt elindu-
lását. A házak rendszerint peremterületeken he-
lyezkednek el, ami nehezíti az infrastruktúrát és az 
integrációt. Pozitív hozadéka a könnyűszerkezetes 
építési technológiának, hogy a lakók maguk is részt 
tudnak venni az építésben, így még inkább sajátjuk-

 
 
ket közösségi fürdő, WC, konyha és kert egészíti 
ki (Szintén 2019, 15). A személyes látogatás során 
kiderült, hogy a kooperatív lakóközösséget ma-
guk a lakók működtetik egy tanácsadó testülettel 
közösen. A kezdeményezés organikusan fejlődött 
ki több jótékonysági szervezet bevonásával. A tá-
mogatások segítségével a lakók térítésmentesen 
élhetnek itt.

A Tiny Homes koncepció egyre inkább elterjedt  
a hajléktalan emberek átmeneti lakhatásának 
kezelésére. Los Angelesben például kisebb lakó-
negyedek épülnek erre a mintára, ahol egyszerre 
akár 200 ember is elszállásolható (Howarth 2021).

4.11 ábra:  Beloved Community  V i l lage és a Colorado Vi l lage Col laborat ive :  T iny Homes,  Denver

nak érezhetik a házakat. A mobilis kialakításának 
köszönhetően szükség esetén a házak átcsoporto-
síthatóak újabb kihasználatlan területre. A kérdés 
azonban az, hogy az ilyen apró házas falvak meg-
védik-e az embereket a hajléktalanság veszélyeitől, 
képesek-e a lakókat ösztönözni a továbblépésre, 
vagy állandó lakhatási formaként tekintünk rá? Az 
apró házas menedékekkel állandósítjuk a helyzetet 
és állandó alsó osztályt hozunk létre, vagy valóban 
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4.12 ábra:  Lehrer Architects ,  A lexandria Park T iny Home Vi l lage,  Los Angeles

a legégetőbb szükségletekkel küzdőket segítjük? 
Bár sok esetben különböző támogató szolgáltatá-
sokkal és a lakhatási idő korlátozásával próbálják 
segíteni az integrációt, ennek hatékonysága azon-
ban kérdéses (Davis 2004, 54).

Ezek a kérdések túlmutatnak az építészet határ-
vonalain, viszont az elmondható, hogy az otthon-
hoz jutott emberek lehetőséget kaphatnak, hogy 
újrafogalmazzák életüket, megújítsák céljaikat és 
visszailleszkedjenek a társadalomba.
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4.3 KRÍZIS ÉS REHABILITÁCIÓ

A sürgősségi szubvenció és az intervenció tekin-
tetében a menedékhelyek építése az első fontos 
lépés, hiszen az otthonukat vesztett embereknek 
szükségük van egy meleg, száraz helyre, ahol meg-
húzhatják magukat. Azonban ugyanilyen fontos 
átmeneti szálláshelyeket biztosítani azok számára, 
akik valamilyen élethelyzetből kifolyólag ideiglenes 
segítségre szorulnak. Mindemellett lehetőséget 
kell biztosítani a lakhatásra azon hajléktalan sze-
mélyek számára, akik tartós betegség miatt foko-
zott gondozást, ápolást igényelnek, de anyagi lehe-
tőségeik nem engedik meg egy ápoló intézetben 
való lakhatás megfizetését. Ez az alfejezet olyan 
építészeti megoldásokat mutat be, melyek a fizikai 
lakhatáson túl a rehabilitációhoz szükséges tereket 
is tartalmaznak, ezek alapján a dolgozat ebbe a ka-
tegóriába sorolja a magyarországi átmeneti szállá-
sokat és a hajléktalanok ápoló otthonait is.

Mindkét szállótípus életterei alkalmasak alvásra, 
tisztálkodásra, mosásra, étel melegítésére és elfo-
gyasztására, valamint közösségi együttlét megé-
lésére. Ezen felül biztosítottak a szociális munka 
terei, melyek a segítő szolgáltatások működését 
támogatják (Jogtár 2000).

4.3.1 FÉRFI ÁTMENETI SZÁLLÁS, PÉCS

Pécsi vonatkozásban a TÁMASZ Alapítvány 2016-
ban felújított Edison utcai Férfi Átmeneti Szállás 
épületét érdemes megemlíteni. Az átmeneti szálló 
a város keleti peremén fekszik egy iparnegyedben.

Az 50 férőhelyes kétszintes intézmény aka-
dálymentes, ahol az ellátottak 4 ágyas szobákban 
kapnak helyet. A felújítás során a pályázati feltéte-
leknek megfelelően az eredeti alapterületet meg-
határozó falakat meg kellett tartani, ezért egy eme-
let ráépítésével tudták növelni a férőhelyszámot és 
a szolgáltatások színvonalát. Működésében a szálló 
határozott időre nyújt átmeneti elhelyezést azon 
férfiak számára, akik képesek az önellátásra, rend-
szeres jövedelemmel rendelkeznek és megfelelő- 

 
 
en motiváltak élethelyzetük javításában. Mindenki 
számára egyénre szabott segítség biztosított annak 
érdekében, hogy a változás iránya kifelé mutasson 
a hajléktalanságból. A szálló a rossz egészségügyi 
állapotban lévőket is fogadni tudja, az alsó szinten 
elkülönített – orvosi szobát is tartalmazó – lábado-
zó részleg szolgálja az ott lakó kliensek rehabilitáci-
óját (TÁMASZ 2022).

4.3.2 ALBERGUES NOCTURNOS DO PORTO

A Portói Éjszakai Szállók Szövetség (AANP) Al-
bergues Nocturnos do Porto elnevezésű városköz-
pontú épületének funkciója éjjeli menedékhely és 
nappali melegedő. Az épület 2017-es revitalizációja 
Nuno Valentim portugál építész vezetésével tör-
tént, melynek során az intézmény külső megjele-
nése és belső terének jelentős része is megújult. 
Az intézményben a lakóhelyiségeken, a mosdón, 
fürdőn, étkezőn kívül pszichológusi szoba, szociális 
helyiség, felügyelő szoba, orvosi rendelő és ügyvé-
di iroda működik, ami a társadalmi rehabilitációt 
segíti. Emiatt sorolható ez az épület a krízis és re-
habilitáció kategóriájába. A 2019. évi látogatásom 
során az intézet igazgatója elmondta, hogy 75 em-
ber él az intézményben, és körülbelül hat hónap áll 
rendelkezésre ahhoz, hogy vissza tudjanak illesz-
kedni a társadalomba, ami az eddigi tapasztalataik 
alapján sok embernek sikerül. Akkor hét kollégájuk 
is volt, akik az ellátórendszerben lakóként kezdték 
újrafogalmazni az életüket. A szolgáltatást igénybe 
vevők napi háromszori étkezést, minimális anyagi 
támogatást, szakmai és szociális segítséget kap-
nak. (Nuno 2018).

4.3.3 KONKLÚZIÓ

A léptékében és a beavatkozás mértékében ha-
sonló épületek közötti markáns különbség, hogy 
ugyan mindkettő modern, felújított, higiénikus kör-
nyezetet biztosít a rászorulók számára, de ezt az 
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építészeti jellegét tekintve teljesen különböző mó-
don teszik meg. Amíg a pécsi Férfi Átmeneti Szálló 
egy intézmény jellegét sugallja, addig a portói Éjjeli 
Menedékhely egy otthonnak megélt tér élményét 
adja annak ellenére, hogy a funkcióbeli különbsé-
gek ennek épp az ellenkezőjét vetítenék elő. Másik 
nagy különbség az épületek városon belüli lokali-
zációja. A pécsi szálló a város ipari peremterületén 
fekszik, a portói menedékhely pedig a városköz-
pontban helyezkedik el, ami az integrációt nagy-
mértékben segíti. A két épület párhuzamba állítása 
segíthet megérteni, hogy az építészet miként tudja 
befolyásolni a tér élményét, és az miként tudja se-
gíteni a lakók méltóságának kialakítását.

Nuno Valentim gondolatai alapján az épület sze-
rény rehabilitációja óriási hatással van több száz 
ember életére, akik egy otthont idéző környezet-
ben fogalmazhatják újra életüket (Nuno 2018).

Véleményem szerint az építészeti hozzáállás kö-
zötti különbség a veleérzés képességében, és nyil-
vánvalóan az eredeti épület jellegében keresendő. 
A rendeltetésbeli igényeket kielégítik a tervezett 
épületek, de a portugál építész észrevette, hogy 
ennél többre van szükségük az embereknek a szo-
cializációs és rehabilitációs folyamatokat megindí-
tásához. Ezt szolgálják az alkalmazott részletgaz-
dag belsőépítészeti kialakítások is (pl.: szín, textúra, 
világítástechnika stb.).

4.14 ábra:  A lbergues Nocturnos,  Porto4.13 ábra:  TÁMASZ Alapítvány Edison utcai  Férf i  
Átmenet i  Szál lás épületének fotója ,  Pécs
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4.4 REHABILITÁCIÓ ÉS INTEGRÁCIÓ

A fent említett építészeti példák mindegyike 
fontos a hajléktalanhelyzet kezeléséhez, hiszen 
többféle társadalmi rétegnek tud segítséget nyúj-
tani. Azonban újabb és hatékonyabb lehetőségek 
közé tartoznak azok a létesítmények, melyek a ki-
fejezetten hajléktalan emberek számára épültek 
és olyan támogató lakhatást nyújtanak, amelyek 
szociális szolgáltatási elemet is tartalmaznak (Da-
vis 2004, 24). Ezek az épületek tartós vagy átmeneti 
megoldást nyújtanak azon szociálisan és egzisz-
tenciálisan ellehetetlenült személyeknek, akik egy 
lakóközösség normáinak elfogadására és a szállás 
finanszírozására képesek. A hajléktalan emberek 
számára épült épületek a megfizethető lakhatáson 
túl, biztonságos hátteret nyújtanak a rendszeres 
munkavégzéshez, valamint a későbbi autonóm 
életvitel megalapozásához, emellett a társas kap-
csolatok rendezéséhez. Az ilyen típusú épületek 
estén a cél a bentlakók társadalmi pozíciójának 
megerősítése, közösségbe kovácsolása, mindeh-
hez elfogadható életkörülményeket és támogatást 
biztosítva. Gyakoriak a nyitott kereskedelmi terek 
is, melyek bevételt, munkát és képzést biztosíta-
nak a lakóknak. Az innét származó bevétel segít  
a lakhatás támogatásában és a munkabérek megte-
remtésében, valamint erősíti a lakó- és környékbeli 
interakciókat, ami a hajléktalanság leküzdésében 
nagy jelentőséggel bír. Emellett megtalálhatóak  
a támogató szolgáltatásoknak helyet adó terek, 
például fizikai, mentális, addikciós problémák ke-
zeléséhez. Minél több szolgáltatást nyújt a léte-
sítmény, annál hatékonyabb a működése (Davis 
2004, 73). Ezek a támogató szolgáltatások legtöbb 
esetben a helyszínen vannak, ami a lakosokat arra 
ösztönzi, hogy a megfelelő programokat igénybe 
vegyék (Davis 2004, 54).

Ezeknek az épületeknek számos közös jellemző-
jük van, azonban kialakításukat főként a lokalizá-
ció, az épület mérete, a célcsoport, a rehabilitációs 
program, a szolgáltató vagy fejlesztő kapacitása, 
a gazdasági feltételek, illetve sok esetben a helyi  

 
 
kormányzás határozza meg. Éppen emiatt nem 
beszélhetünk egy bárhova integrálható épülettí-
pusról. Minden létesítmény egyedi a telephelyü-
kön, azonban a tervezési sajátosságokat adaptál-
ni lehet más épületek tervezéséhez. A magánélet,  
a kényelem és az esztétika magasabb szintje miatt 
a négyzetméterárak magasabbak, azonban a re-
habilitációhoz minőségi építkezésre van szükség, 
hogy a hajléktalanok lakhatása fenntartható és  
a közösségekben elfogadható legyen (Davis 2004, 
69). A megbélyegzés elkerülése érdekében szüksé-
ges olyan átmeneti szállásokat létrehozni, amelyet 
nem lehet megkülönböztetni más lakhatási formá-
tól (Davis 2004, 20).

Az alábbiakban három esettanulmány kerül be-
mutatásra, melyek bizonyítják, hogy a jó tervezés-
sel és a rendeltetésbeli sajátosságok figyelembe-
vételével miként lehet mind a lakók, mind a helyi 
közösségek és gazdaságok számára megfelelő lé-
tesítményt tervezni.

4.4.1 VINZIRAST-MITTENDRIN

A Bécs belvárosában található Alexander Hag-
ner építész tervei alapján készült VinziRast-Mit-
tendrin elnevezésű épület, mely a fent említett 
elvek mindegyikét kielégíti. A VinziRast Alapítvány 
adományozás útján jutott a korábban bérház-
ként működő 1500 m2-es épülethez, amit aztán 
a leendő lakókkal és önkéntesekkel közösen újí-
tottak fel. Az épületben egy innovatív szociális la-
kóközösség együttélése valósult meg, ahol hajlék-
talanok, menekültek és diákok élnek, dolgoznak, 
tanulnak egy csoportban. Az alagsorban kialakí-
tásra került egy bérelhető rendezvény- és tanács-
terem. A földszinten található egy étterem, vala-
mint különböző munkákra alkalmas műhelyek, 
ahol továbbképzést kaphatnak az azt igénybe ve-
vők. A lakórész huszonhat lakónak kínál szállást 
kollégiumszerű elrendezésben, tíz lakóblokkra 
elosztva. A lakóblokkokat két-három egyszemé-
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lyes szobák alkotják, melyek mindegyike biztosítja  
a privát szférát. A lakóegységhez közös teakony-
ha és vizesblokk kapcsolódik. Szintenként találha-
tó egy nagyméretű konyha, terasz és nappali, ami  
a közösségi élet lehetőségét szolgálja. Helyet ka-
pott az épületben több iroda, tanulószoba és egy 
könyvtár is. Az épület tetején tetőstúdió és tetőkert 
van kialakítva, változatos felhasználási lehetősé-
gekkel. Az épületet 2013-ban adták át, a 2017. évi 
látogatásom alkalmával teljes kihasználtsággal mű-
ködött, várólistával a bekerülni szándékozók szá-
mára, az étterem is nagy látogatottsággal üzemelt, 
valamint a műhelyfoglalkozások is nagy népszerű-
séggel működtek (VinziRast).

4.15 ábra:  A lexander Hagner:  V inziRast-mittendrin ,  Bécs
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4.4.2 HOLMES ROAD STUDIOS

A londoni Camden negyed önkormányzata 2011 
áprilisában jóváhagyott egy, a hajléktalanszállókra 
is vonatkozó fejlesztési stratégiát, amelynek többek 
közt része volt a Holmes Road átmeneti szálló mo-
dern stúdiószállássá történő alakítása (Camden). 
Az önkormányzat által meghirdetett, egyedülálló 
hajléktalanokra fókuszáló Holmes Road Studios 
– Micro Homes pályázatot a Peter Barber vezette 
építészstúdió nyerte el.

A meglévő főépület keskeny főhomlokzata és a 
mély telek által közrezárt terület szülte az udvart 
körülölelő kis stúdiólakások gondolatát. Az átme-
neti szállásépület 59 fő számára biztosít lakhatást 
fél évre, egyforma, kisméretű lakóegységekben 
(Welch 2020). A tervezés során az egyik fő szem-
pontként vették figyelembe, hogy minél otthono-
sabb megjelenést adjanak az épületnek, hogy ne 
egy intézmény jusson az emberek eszébe róla. 
Ügyeltek rá, hogy a leendő bérlők otthon érezhes- 

 
 
sék magukat. A közrezárt közösségi kert a rehabi-
litáció, a közösségi tevékenységek helyszíneként 
funkcionál. A folyamatosan változó lakóközös-
ség általi terheltség és a kevés karbantartással is 
tartósan megfelelő állapotban tartható anyagok 
miatt esett a választás az épületek tekintetében  
a téglaburkolatra. Az utcai oldalon egy, a lakók által 
üzemeltethető üzlethelyiség kapott helyet, a telek 
oldalhatárán pedig egy olyan oktatási és képzési 
funkciókra használható létesítmény, melyben ká-
vézó is üzemel. Ezek az épületrészek bárki számára 
látogathatóak ezzel is erősítve az integráció lehető-
ségét. A lakók az itt töltött fél év alatt szervezett és 
szakszerű segítséget kapnak egyénileg a helyzetük-
re annak érdekében, hogy a program végére saját 
lábra tudjanak állni. Ezt követően hagyományos 
otthonokba kerülnek, ahol nagyobb valószínűség-
gel állják meg a helyüket, hasznosítva az itt szerzett 
tapasztalatokat (Öcsi 2019).

4.16 ábra:  Peter Barber:  Holmes Road,  London
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4.4.3 SHELTER FROM THE STORM

A Shelter from the Storm egy londoni független 
jótékonysági szervezet, amely felkereste a Holland 
Harvey Építészirodát egy londoni használaton kí-
vüli szupermarket hajléktalanszállóvá történő ala-
kításának az ötletével. A feladat a szervezet állan-
dó székhelyének biztosítása volt a 42 férőhelyes 
holisztikus támogatást nyújtó hajléktalanszálló 
és a visszailleszkedést segítő közösségi étterem 
és kávézó kialakításával. A kávézó nagy és nyitott 
homlokzattal rendelkezik, a szálló viszont egy csa-
ládias kialakítású, csendes bejáratot kapott. Az 
érzékenység, a melegség és az otthon érzetének 
hangsúlyozása vezérelte a tervezőket a kialakí-
tás során (Holland 2020). Az épület betonhéjával 
kontrasztot kiváltva, a konyhában és az étkezőben 
terrakotta színű csempével burkoltak néhány falat 
és pultot. Az asztalokat fa székek veszik körül, fa 
padlólapok futnak végig a helyiségekben, mind-
ezzel az intézményi jelleget elkerülve, de az idő-
tállóságot segítve. A szervezet közreműködésével  
a projekt minden részletét alaposan megtervezték, 
gondolva a rászorulók méltóságának megőrzésére, 
a magánélet védelmére, a tulajdonosi érzés biztosí- 

4.17 ábra:  Hol land Harvey Építész iroda:  Shelter  from the Storm, London

 
 
tására. Ezenfelül új belső nyílásokkal és ablakokkal 
átlátható tereket hoztak létre, amik erősítik a lakók 
szolgáltatásba vetett bizalmát. Ugyanebből a gon-
dolatmenetből következett a szolgáltató egység 
publikussá tétele is, mintegy meghívva az embere-
ket a hajléktalanokkal történő találkozásra, diskur-
zusra (Levy 2019).
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5. INTEGRÁCIÓS MODELL

A rehabilitációs és integrációs fejezetben leírt 
példák a hajléktalan embereknek tervezett épüle-
tek között kiemelkedő jelentőséggel bírnak, és kije-
lölnek egy olyan irányvonalat, mely mentén haladni 
érdemes. Építészeti, humán és gazdasági oldalról 
átgondolt beavatkozások, melyek az egyszerűségre 
és az élhetőségre törekedve valósítanak meg mél-
tóságteljes tereket. Figyelembe vették, hogy a rá-
szorulóknak nem csupán lakhatásra van szükségük, 
hanem rehabilitációra, munkalehetőségre és közös-
ségi kapcsolatokra is. A bemutatott munkák mind-
egyike a traumatudatos tervezést helyezi előtérbe.

A lakhatás és a hozzá kapcsolódó támogató rend-
szer, egy telephelyen helyezkednek el, ami segíti  
a lakók igényeit méltányoló, személyre szabott szol-
gáltatások kialakítását. Kutatásokkal alátámasztott, 
hogy a lakosok nagyobb valószínűséggel vesznek 
részt a lokális szolgáltatásokban azok egyszerűbb 
hozzáférhetősége miatt. A lakhatás lehetővé teszi a 
kliensek számára, hogy a túlélés helyett a biztonság-
ra és a jövőre összpontosítsanak. A támogató szol-
gálat segít a lakóknak nagyobb kontrollt szerezni a 
társas kapcsolataik, a mentális egészségük és az ön-
fenntartási képességük felett (Bollo, Donofrio 2021, 
2-3). Az ilyen típusú létesítmények az általánosan is-
mert hajléktalanellátó rendszerekkel szemben nem 
tükröznek intézményi jelleget, sokkal inkább az ott-
hon hangulatát szimbolizálják. Az objektumok befo-
gadókapacitása kevesebb, azonban azok minősége 
és a benne működtetett szolgáltatások méltóságtel-
jes életkörülményeket képviselnek. Megépítésük-
höz azonban nagyszabású gazdasági, társadalmi 
és szociális együttműködés szükséges. Emellett a 
beköltözőknek az együttélés feltételeit, valamint a 
létesítményben nyújtott szolgáltatások rendszerét 
is el kell fogadni, amire nem mindenki képes. Ennél-
fogva ez a modell is a hajléktalan emberek sokféle-
ségéből jelöl ki egy célcsoportot, így nem alkalmas a 
teljes hajléktalanhelyzet megoldására.

Magyarországon bár több felújított, hajlékta-

lanok számára tervezett létesítmény található, 
azonban az újépítésű speciális létesítmények ritka-
ságszámba mennek, illetve az 4.4 pontban vázolt 
rehabilitációs-integrációs létesítményekre jelenleg 
nincs példa.

Véleményem szerint a rendeltetésbeli sajátosságo-
kat méltányoló, traumatudatos tervezési elvek men-
tén készült, hajléktalan emberek társadalmi pozícióját 
megerősítő és integrációját segítő létesítmények létre-
hozása olyan fejlesztési alternatíva, mely hiánypótló 
szerepet tölthet be a magyarországi hajléktalanellátó 
rendszer építészeti kategóriái között.

A tervezést nehezíti, hogy nincs megrendelő, eg-
zakt helyszín és program. Mindemellett nincsenek 
központosított útmutatások, jogszabályok és ter-
vezési kódexek erre a speciális használatra, pedig 
az eddigiek alapján megállapítható, hogy erre nagy 
szükség lenne. Ezek hiányában az építész csupán 
komponensrészleteket és irányelveket dolgozhat 
ki, amelyek bemutatják az ilyen létesítmények tipo-
lógiáját (Davis 2004, 130).

A kutatás első fázisában tehát olyan építészeti 
tervezési irányelvek és fő funkcionális csoportok 
meghatározása volt a cél, amik a különböző hely-
színekre és igényekre szabva segíteni tudnak az ott-
honukat vesztett emberek társadalmi pozíciójának 
megerősítésében. Ennek érdekében egy – alacsony 
jövedelemmel rendelkezőknek szánt – hosszú tá-
von bérelhető lakhatási és szolgáltató létesítmény 
építészeti programját dolgoztam ki, mely magá-
ba foglalja a rehabilitációs és munkahelyi tereket.  
A tervezési irányelveket és a funkcionális csoporto-
kat magába foglaló építészeti programot integráci-
ós modellnek neveztem el. A hajléktalan emberek-
nek létrehozott, hosszú távon bérelhető lakhatási 
forma támogató esetkezeléssel, egészségügyi és 
pszichológiai ellátással párosul. A lakhatás és a 
rehabilitáció prioritását figyelembe véve a modell 
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olyan munkalehetőséget is biztosít, mely egyben 
helyet kínál a különböző társadalmi rétegek talál-
kozásához. Az integrációs programoknak szánt 
helyiségek tovább növelik a négyzetméterköltsé-
geket, azonban ezek a terek a későbbiek folyamán 
bevételt generálnak az üzemeltetéshez, és munkát 
adnak a lakóknak. Az eddigi ismereteket összefog-
lalva a következő pontban olyan építészeti irányel-
vek kerülnek bemutatásra, melyek segíteni tudnak 
az integrációs modell tipológiájának fejlesztésében.

5.1 TERVEZÉSI IRÁNYELVEK

A kutatás során kirajzolódott, hogy az önálló egy-
ségként a városi szövetbe illesztett, minőségi terek-
ből kialakított lakóközösség számára olyan lokális 
szociális háló kiépítése szükséges, mely szavatolja 
a társadalmi integráció megvalósulását. Ezzel pár-
huzamosan elkerülhetetlen a gazdasági független-
ségre való törekvés, helyspecifikus szolgáltatások 
telepítésével.

A létesítmény működésének célja:

• a hajléktalanná válás megelőzése,
• a társadalmi pozíció megemelése,
• a társadalmi, mentális és fizikai rehabilitáció elő-
segítése,
• a munkaképesség javítása és munkalehetőségek 
létrehozása,
• a társas kapcsolatok kiépítése,
• a közösségi együttélés szabályainak befogadása,
• az önálló háztartás készségeinek elsajátítása.

Mindehhez inspiratív, színvonalas környezetet és 
személyenkénti támogatást biztosítva. Az irányel-
vek a kvantitás helyett sokkal inkább a kvalitásra 
helyezik a hangsúlyt. A működéshez kitűzött alap-
feltételek:

• a lakók magánszférájának megőrzése,
• a bent élők részére munkalehetőség biztosítása,
• a fizetett lakbér ellenében korlátlan lakhatás nyúj-
tása
• a komplexum önfenntartóvá tételére való törekvés.

A felsorolt szempontok alapján kijelenthető, 
hogy az irányvonalat legjobban a munkalehetőség-
gel és rehabilitációval egybekötött intim lakhatás 
szavak kapcsolata írja le. Amennyiben a funkció ka-
tegorizálását tekintjük, elmondható, hogy az ilyen 
típusú létesítményeket a kollektív szolgáltatásokkal 
gazdagított lakóépületek közé sorolhatjuk, mely 
átmenetet jelent a szállás jellegű középület felé  
(Gádoros 1990, 15).

TÉZIS 3 – INTEGRÁCIÓS MODELL

Az integrációs modell a magyarországi hajléktalan-
ellátó rendszerek között olyan hiánypótló építészeti 
program, mely az alacsony jövedelemmel rendelke-
zőknek szánt, hosszú távon bérelhető lakhatási és 
szolgáltató létesítmény tervezési sajátosságait mutat-
ja be, ami magába foglalja a rehabilitációs és a mun-
kahelyi tereket, célja a szolgáltatást igénybe vevők tár-
sadalmi pozíciójának megerősítése és integrációjának 
elősegítése.
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5.1 ábra:  Integrációs model l
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5.2 FŐ FUNKCIÓCSOPORTOK

A felsorolt irányelvek megvalósításához három 
fő funkciócsoport együttes alkalmazása szükséges. 
Az integrációs modell a rehabilitáció, a szolgálta-
tásmarketing és a lakhatás funkciócsoportokat 
tartalmazza, melyek lehetőleg egy épületkomple-
xumon belül helyezkednek el. A funkciócsoportok 
összessége a hajléktalanság spiráljára keresi a vá-
laszt. Megfizethető lakhatást, képzést és munkát 
ad, melynek jövedelme a lakhatás finanszírozását 
segíti. Emellett a rehabilitáció funkciócsoport a fizi-
kai, mentális és addikciós problémák kezelésében, 
valamint a lakók esetkezelésben nyújt segítséget.

Az alábbiakban a három fő funkciócsoport ter-
vezési irányelvei olvashatóak, és a hozzájuk kap-
csolódó funkciólista, melyek valós fejlesztés esetén 
felcserélődhetnek vagy bővülhetnek. A felsorolt 
funkciók egyes elemei a 8. pontban bővebb infor-
mációkat tartalmaznak.

5.2.1 REHABILITÁCIÓ

Ide sorolhatóak a fizikai, mentális, addikciós 
problémák kezelésére szolgáló terek, valamint  
a szociális ellátás helyiségei és az ügykezelő irodák. 
A személyzet számára közösségi és kiszolgáló rész-
leg is szükséges. Elhelyezhető itt olyan rekreációs 
helyiség is, mely a funkciók összeköttetésére szol-
gál és a közösségi élet színtereként működik. Egy 
ilyen tér beiktatása – vizuális kapcsolattal a reha-
bilitációs terekkel – segíthet a személyzet és a la-
kók közötti bizalom kialakításában (bővebben lásd 
8.3.7 fejezetben).

Funkciólista:

• Üdvözlő szoba, mely fogadja az új klienseket. Ez 
a szoba a vendégek fogadására vagy a személyzet 
és a lakók közötti privát beszélgetések színhelyéül 
is szolgálhat.
• Rehabilitációs tér: csoportos foglalkozás helyszíne.
• Célcsoporttól függően lehetnek még prevenciós 

és művészeti terápiás helyiségek.
• Oktatási és képzési helyiségek, melyek akár ösz-
szekapcsolhatóak a szolgáltatási funkciókkal (pl. 
tanműhely – pékség).
• Rekreációs helyiségek, közösségi terek.
• Ügykezelő irodák (egyéni esetkezelés helyszínei), 
személyzeti, közösségi és kiszolgáló részleggel, ami 
magában foglalja a férfi és a női öltözőket, az illem-
helyeket, valamint a raktárhelyiségeket.
• Orvosi részleg, mely magába foglalja a váró-
termet, vizsgálótermet, adminisztrációs helyisé-
get, személyzeti helyiséget és egy akadálymentes 
mosdót.

5.2.2 SZOLGÁLTATÁSMARKETING

A szolgáltatásmarketing funkciócsoport olyan 
képzési programmal egybekötött szolgáltató szek-
tor és gazdasági forma, ami bevételt termel a lé-
tesítmény fenntartásához, és lehetőséget biztosít 
szakmai képzéseken keresztüli készségfejlesztés-
re. Az üzleti terek fő feladata tehát a létesítmény 
fenntartásának elősegítése, mindemellett a la-
kók számára munkahelyek, illetve napi interakci-
ók biztosítása a különféle társadalmi státuszú 
emberek között. Ez különösen fontos a hajlék-
talan emberek esetében, akik feltételezhetőleg 
elidegenedtek a közösségi élettől, és szükségük 
van olyan kapcsolatok kiépítésére, és olyan min-
ták elsajátítására, amik ösztönzik és fejlesztik  
a lakók személyes és szocializációs készségeit. Az 
üzleti terek olyan nyílt közösségorientált hálóza-
tot biztosítanak, mely kapcsolódik a társadalom 
egészéhez, így az integrációs modellben működő 
tevékenységek láthatóvá válnak, ami a sztereotip 
megítélés enyhítésében segít. Az itt folyó képzési 
kínálat a rehabilitációs programokat egészítheti ki 
tevékenységalapú edukációval.

Emellett kialakítható olyan több lábon álló, hely-
ben létrehozott termelőerő, mely kisebb felada-
tok, bedolgozások elvégzésével tevékenykedik. 
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Üzemeltethető továbbá olyan kulturális- és ren-
dezvényszekció is, mely egész évben tartalmas 
programokat szolgáltat a helyi lakosság igényeinek  
a kiszolgálására.

A szolgáltatásmarketing funkciók meghatározá-
sához helyspecifikus ismeretek szükségesek, emi-
att annak megválasztása lokális vizsgálatot igényel, 
így a funkciókat csak konkrét épületterv esetén 
lehet meghatározni. Érdemes felkutatni a hiányzó 
szolgáltatást a környéken, és olyan kompetenci-
át igénylő szolgáltatást választani, mely könnyen 
betanulható. Ezek üzemeltetéséhez szakemberek 
és nagyszabású marketingterv szükséges, melyre  
a tanulmány nem tér ki.

Azonban az építészeti mintapéldák és irányelvi 
koncepciók tapasztalatai, valamint a kutatás során 
fellelt információk módot adnak az alábbi funkci-
ójavaslatok meghatározására a teljesség idénye 
nélkül.

Lehetséges funkciók:

• Pékség, kávézó, étterem, hotel, szépségszalon, 
tornaterem, kisebb sportcentrum, kézműves-, fel-
dolgozó- és szerelőműhely.
• Minden esetben a választott szolgáltatásnak meg-
felelő funkciókat szükséges biztosítani, melyhez fo-
gadóegység csatlakozik.
• A marketing és üzemeltetői résznek szükséges 
irodákat és személyzeti részleget kialakítani.
• Kiszolgáló funkciók (raktár, gépészet, öltöző, WC 
stb.).

5.2.3 LAKHATÁS

Megfizethető lakhatást nyújt a rászorulóknak, 
biztosítva a megfelelő arányú privát és közösségi 
tereket. A szobák között lehet többágyas kialakítás, 
melynek privát zónáját megfelelő bútorzat haszná-
latával kell kialakítani. Ezek rendszerezése kollé-

giumszerű elrendezést eredményez. Kedvező, ha 
kétszobánként a lakóegységhez vizesblokk csatla-
kozik. A szobák az elvonulást szolgálják, a közösségi 
élet színtere máshol kap helyet az épületegységben.

Magasabb komfortfokozatú kialakítás a koope-
rációs lakóközösségen alapuló lakhatási forma, 
melybe a bérlők mindegyike privát szobával ren-
delkezik, lakóblokkokba rendezve. A szobákhoz 
kiszolgáló funkciók (konyha, mosdó, WC) és kö-
zösségi tér (nappali) csatlakozik. Bár a lakóblok-
kok mindegyike rendelkezik közösségi helyiséggel,  
a létesítményen belül szükséges olyan egyéb tere-
ket biztosítani (pl.: udvar, közösségi konyha, rekre-
ációs helyiségek stb.), melyek a spontán találkozá-
sok lehetőségét teremtik meg a lakók között.

Ugyanilyen kooperációs lakóközösségen alapul, 
ha a bérlő minigarzonban kap szálláslehetőséget. 
Ez a legmagasabb komfortfokozat, melynek ki-
alakítására nem minden esetben van lehetőség, 
azonban az önálló élet feltételeinek elsajátítása 
ilyen terekben a leghatékonyabb. Mindent egy-
bevetve kijelenthető, hogy a privát szféra segít az 
önálló lakhatás készségeinek elsajátításában, míg 
a kooperációs lakóközösség az együttélés feltéte-
leinek elsajátítását segíti elő. Mindegyik megoldás 
kollektív lakhatási forma, emiatt a közösségi terek 
megfelelő kialakítására és arányára is nagy hang-
súlyt szükséges fordítani.

Funkciók:

• Megérkezés tere (porta, üdvözlőszoba)
• Lakószoba, vizesblokk (WC és zuhanyzó)
• Közösségi és rekreációs terek (társalgó, könyvtár 
stb.)
• Célcsoporttól függően: felügyelőszoba
• Kiszolgáló funkciók. (mosoda, raktár, gépészet, 
WC stb.)
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5.2 ábra:  Integrációs model l  funkciói
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6. IRÁNYELVI KONCEPCIÓK

Meggyőződésem, hogy az építészeti integrációs mo-
dell a különböző léptékekhez és tervezési feltételek-
hez, valamint a hajléktalan emberek célcsoportjaihoz 
adaptálható irányelveket tartalmaz.

A meghatározott tervezési irányelveket szem 
előtt tartva vettem részt három, hajléktalan embe-
rek számára tervezett épület koncepció szintű ki-
dolgozásában, melyek együttese alkotja a mester-
munkám, azaz a kutatás gyakorlati alkalmazását. 
Az alábbiakban ezek bemutatása következik. 
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6.1 URBAN SHELTER

A kutatómunka első gyakorlati alkalmazásaként 
egy középületterv-koncepciót készítettem. A terv 
a pécsi Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Du-
nántúli Regionális Központ átalakításának 2017. 
évi víziója. Célja a helyben működő Hajléktalanok 
Krízisszállásának innovatív újragondolása, reha-
bilitációs-integrációs létesítménnyé fejlesztése. 
A meglévő létesítmény több épületrészből áll, a 
koncepció alapját ezek átalakítása és bővítése szol-
gálta. Az eredeti épületállomány egy utcaszinti két-
szintes főépületből, a hozzá nyugati telekhatáron 
csatlakozó egyszintes melléképületből, és a keleti  

 
 
telekhatáron egy különálló egyszintes melléképü-
letből tevődik össze. A területen található épület-
részek teljes megtartása az elejétől kezdve fontos 
szempontként szerepelt, melyet műemléki védel-
mükön felül, állapotuk is lehetővé tett és igazolt.

Az épületegyüttes felújításában résztvevő 4. Cso-
port Építészműterem Kft. (4. Csoport) a 2013-as fel-
mérési rajzaikkal segítette a tervezést. A tőlük ka-
pott kormányhivatali tudományos állásfoglalásból 
kiolvasható, hogy a főépület a hozzá kapcsolódó 
épületszárnnyal és az udvaron különálló mellék-
épület műemléki szempontból egyedileg védett, 

1M E S T E R M U N K A

K ö z é p ü l e t t e r v  k o n c e p c i ó ,  P é c s
2 0 1 7

6.1 ábra:  Belső udvar
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6.2 ábra:  Helysz ínrajz

6.3 ábra:  Beépítés i  koncepció
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valamint műemléki és régészeti jelentőségű terü-
leten fekszik. Az É-i támfal mögötti felső kert a XVI-
II. századtól díszkert volt, majd sportpálya céljára 
leaszfaltozták, míg végül a 2020-as évben egy óvo-
da épült oda.

6.1.1 TERVEZÉSI PROGRAM, TELEPÍTÉSI  
KONCEPCIÓ

A tervezési program tekintetében egy – alacsony 
jövedelemmel rendelkezőknek szánt – lakhatási és 
szolgáltató létesítmény építészeti programja lett 
kidolgozva a korábban az 5.1 fejezetben bemuta-
tott tervezési irányelvek mentén. A meghatározott 
alapvetések a telek elhelyezkedését is definiálták, 
ezek alapján került a választás a Pécs városközpon-
ti Janus Pannonius utca 6-ra. 

A helyi adottságok felmérését követően alakult 
ki az épület fenntartását segítő funkciólista. A te-
rület előtt nagy gyalogos és turistaforgalom halad 
el, aminek vásárlóerejére alapozva a főépület föld-
szinti részén műhelyek kerültek kialakításra. Ezek 
alkalmanként nyitott működésükkel betekintést 
engednek az érdeklődök számára. A keleti, külön-
álló egyszintes melléképület átépítésével és bővíté-
sével egy vendéglátó egység jött létre, ami a mun-
kalehetőségek megvalósításán túl a műhelyben 
készülő kézműves termékek árusítását is lehető-
vé teszi. A belső udvarból megközelíthető nyugati 
épületrészben egy rendezvényszekció található, 
mely a telepítésnek köszönhetően könnyen együtt 
tud működni a vendéglátóegységgel. A két épület-
rész közötti zöldfelület nagyobb szabadtéri rendez-
vények lebonyolítására is alkalmas.

A funkciók területi felosztásánál ügyelni kellett, 
hogy azok elkülönülve, de adott esetben egymást 
kiszolgálva is tudjanak működni. A közúthoz közeli 
részen találhatóak a publikus funkciók, azaz a szol-
gáltatásmarketing részleg (étterem, kávézó, shop, 
műhely és rendezvénytér). Az északi oldali telek-
rész keretes beépítésével jött létre az újépítésű la-
kórész, valamint egy, a bérlők számára kialakított 
terasz, ami összeköti a lakó- és a vendéglátóegy-

séget. Ez a beépítési mód lehetővé tette az olyan 
zöldfelületek létrejöttét, amik privát és publikus te-
reket tudnak biztosítani, mindemellett lehetőséget 
teremtenek gazdasági kert kialakítására.

A lakhatás és a munkahely felosztotta a terüle-
tet nyilvános és magán részre, amit vizuálisan is el-
határolt a telekrészek szintkülönbsége. Az utcáról 
egy széles rámpa vezet be az udvar belseje felé az 
étterem irányába, ez biztosítja a publikus bejárást  
a területre. A bejárat egyben egy közösségi tér, ami 
a pécsi klubok hangulatát tükrözi. A privát bejárás 
a főépület kapuzatán keresztül történik. A telken 
az utcáról befelé haladva az aktivitás egyre csök-
ken, míg a diszkréció egyre nő. Az épületegyüttes 
az USB – Urban Shelter and Bar (Városi Menedék 
és Kiszolgáló egység) nevet kapta, ami egy köny-
nyen megjegyezhető, fiatalos jelzőt takar, asszociál 
a kapcsolatra és röviden leírja a ház szerepét.

6.1.2 FŐÉPÜLET

A főépület nyugat felé zártsorú beépítésben 
álló, egyemeletes, nyeregtetős épület. Az emeleten  
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Dunántúli 
Regionális Központjának irodái találhatók. A terve-
zés a helyszínen folyó szociális munka vizsgálatára 
nem terjedt ki, viszont az ott működtetett irodák 
megtartásával számolt. Ezeknek a helyiségeknek 
a feladata lenne biztosítani az épületegyüttes fel-
ügyeletét, üzemeltetését és a rehabilitációs prog-
ramok szolgáltatását a lakók számára.

A földszinten jelenleg a hajléktalan ellátáshoz 
kapcsolódó funkciók vannak, melyek helyére 6 kü-
lönálló műhely és egy közösségi tér szerveződött, 
teakonyhával és vizesblokkal. Az épület adottságai 
megfelelőek voltak a kisebb üzemegységek létesí-
téséhez, így nagyobb beavatkozásra nem volt szük-
ség, csak funkcióváltásra. Műhelyként kerékpárja-
vító, kisebb fafeldolgozó és textilműhelyek lettek 
telepítve az épületbe. Ezekben a helyiségekben  
a házban lakó illetve más rászorulók, és a képzés-
re fogékony emberek készségeit lehet fejleszteni, 
emellett némi bevételt termelni az épület számá-



75

6.4 ábra:  Vendéglátó egység anal íz ise

6.6 ábra:  Telepítés i  ábra

6.5 ábra:  Rendezvénytér anal íz ise
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ra. A kisebb közösségi egységek alkalmasak egyéni 
vagy csoportos szociológiai esetkezelésre, rehabili-
tációs programok lebonyolítására.

A főépület meglévő kapuzatán át biztosított  
a privát bejárás a területre, ezen keresztül csak a 
lakók és az ott dolgozók közlekedhetnek. Ez alól 
kivételt szolgálhatnak a nagyobb rendezvények 
vagy műhelylátogatások, amikor megnyitható a 
publikus tömegek részére is az átjárás. Az épület 
akadálymentes megközelítését az itt elhelyezett 
korlátlift teszi lehetővé.

6.1.3 NYUGATI MELLÉKÉPÜLET

A főépülethez a nyugati telekhatáron csatlakozó 
melléképület sajátos trapézszerű alaprajzi elhelyez-
kedése térfalakkal lett optimalizálva. Az átalakítás 
során létrejövő kihasználatlan terekbe gardrób, vi-
zesblokk, gépészet és a mobilfalak kerültek beépí-
tésre. Az épület középső részén valósult meg a bejá-
rati szituáció, mely egy kis fogadótérbe vezet. Innét 
két irányban egy-egy rendezvényterem érhető el. A 
terek felosztását meghatározta a meglévő mereví-
tőfalak helye, melyeket mobilfalakkal kiváltva a ter-
mek bármilyen formában szükség szerint összenyit-
hatók. Így olyan egybefüggő, de akár külön működő 
terek alakultak ki, amelyek rendezvények, konfe-
renciák vagy előadások céljára hasznosíthatóak. A 
különböző rendezvények szervizelését az udvarban 
létrehozott vendéglátó egység szolgálja ki. Szükség 
esetén a rendezvény helyszíne kibővülhet a két 
épület összekötését elősegítő burkolt felületre.

6.1.4 KELETI MELLÉKÉPÜLET

A műemléki védelem alatti, keleti telekhatáron 
álló épületrész jellegét megőrizve lett átalakítva 
és bővítve. Az épület átalakításánál hangsúlyt ka-
pott a kedvezőtlen beépítési állapotot rendezése. 
A keleti, szomszédos épülettel fennálló előnytelen 
beépítés, a tetőszerkezet keleti oldalának lapos te-
tős átalakításával lett kiváltva. A kapott felület egy 
üvegfödémmel bevilágított galéria lett, mely to-

vább növeli a hasznos teret, mindezt a nyeregtetős 
jelleg megtartásával.

A funkció teljes értékű működéséhez szükséges 
volt a bővítés, így a nyeregtetős épületrészt egy új 
blokk öleli át. A hozzáépítés alaprajzi kontúrja egy 
olyan szervező vonal mentén lett kialakítva, mely-
nek vizuális hatása bevonzza az embereket. Ezen 
felül rendezi az eredeti beépítési állapot kaotikus 
helyzetét, valamint összekapcsolja a meglévő és 
tervezett tömegeket. Az összekötés során fontos 
szempont volt a régi és az új épületrész vizuális 
megkülönböztetése. Ez a gyakorlatban úgy valósult 
meg, hogy a meglévő épülethez csatlakozik észak-
dél irányban egy-egy lapos tetős tömeg úgy, hogy 
északi és déli irányban is el van tartva a hozzáépí-
tés az eredeti épületrésztől.

A meglévő épületrész és az északról hozzácsatolt 
tömeg együttes működésével jön lére a kiszolgáló 
egység, melyben étterem, kávézó és a műhelyek 
árusító felülete is helyet kap. A telek északi részét 
egy 4 m magas támfal választja el a többi résztől, 
melyet az épület északi kiegészítésével érintek. A 
támfal megbontásával a tömeg észak irányú foly-
tatásával a földbe lett helyezve a konyhai részleg. 
Ennek természetes szellőzését és bevilágítását egy 
patio segíti elő, ahol egy lépcső segítségével köz-
lekedő alakul ki az éteremben dolgozók részére. 
Ezen a privát közlekedőn keresztül lehet a lakóegy-
ségből bejutni a konyhába és az étterembe, az ott 
dolgozó lakók számára. A konyha lapos tetős tö-
megén egy fedett terasz alakult ki a lakók számára, 
mely közös programok, főzések helyszíneként jele-
nik meg. A vendéglátó egység mellett elhelyezett 
közlekedőfelület a támfal megbontásával lehetővé 
teszi a megfelelő áruszállítást.

A kiszolgáló egység alaprajzi elrendezése lineáris 
felépítésű. Cél volt egy egybefüggő tér kialakítása, 
mely a nyugati oldal homlokzatának kialakításával 
teresedik a belső udvar felé, így létrehozva a ven-
déglátó egység teraszát, mely jó idő esetén élettel 
tölti meg a belső udvart. A bejárat közvetlen köze-
lében kap helyet az árusító felület, a többi részen 
az étterem-kávézó fogyasztói egysége található.
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6.9 ábra:  Gazdasági  kert ,  hátsó udvar

6.8 ábra:  Publ ikus bejárat

6.7 ábra:  Étterem és kávézó
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6.1.5 LAKÓRÉSZ

A koncepcióban fontos szempont volt az intim 
lakhatás kialakítása. Ez a gyakorlatban azt jelenti, 
hogy a tömegszállásoktól eltérően mindenki saját 
szobával rendelkezik. Ezenfelül, lakóháztól füg-
gően, 4 és 6 szobánként tartozik az egységekhez 
vizesblokk, konyha, étkező és közösségi tér, egy 
magasabb életminőséget biztosítva az ott lakók 
számára.

A telket elválasztó támfal mögé tervezett la-
kóegység két épületrészből áll, melyek derékszö-
get zárnak be egymással, a kettő közötti szakasz 
pedig közvetlenül a gazdasági kert felé vezet. Ez és 
a lakóblokkok megfelelő benapozása indokolta a 
telepítést és a két tömeg elhelyezését. A lakóházak 
magas tetős kialakítását a területi jellemzők indo-
kolják. A keretes beépítés nyugati oldalára elhelye-
zett kelet-nyugati tájolású lakóegység, a szomszéd 
épület tűzfalához csatlakozik a telekhatáron. En-
nek a két épületnek a találkozásánál egy két szint 
magas patio lett elhelyezve, a megfelelő csapadék-
víz elvezetés, megvilágítás és szellőzés miatt. A ki-
alakított patio lehetővé tette teraszok kialakítását a 
földszinten és az emeleten egyaránt. Az emeleti te-
raszok és a homlokzati nyílások úgy helyezkednek 
el, hogy a bevilágítás megfelelő legyen. Az épület-
ben 3 darab négyszemélyes blokk lett elhelyezve, 
minden lakó számára saját szobát biztosítva. Az 
északi oldali homlokzatnál egy szerszámoskamra 
lett létrehozva, melyben többek közt a ház mögött 
található gazdasági kert műveléséhez szükséges 
eszközök is tárolhatók.

Az északi oldalra létesített lakóegység észak-
dél tájolású. Az árnyékolást a déli oldalon ki-
alakított tornác biztosítja. Az emeleti szinten  
a közösségi térhez teraszok kapcsolódnak, melyek-
nél az északi oldalról lamellás árnyékoló lett elhe-
lyezve. Ebben az egységben 2 darab 6 személyes 
blokk kapott helyet, saját szobával. Ebből 4 szoba 
alkalmas párok együttélésére is.

Ezen felül, ebben az épületrészben kapott helyet 
a földszinten egy nagyobb közösségi tér, konyhával  

 
 
felszerelve, mely lehetőséget ad közös főzésekre, 
a kertben megtermelt nyersanyagok feldolgozá-
sára. A helyiséghez szorosan hozzákapcsolódik 
egy szabadtéri közösségi terasz, ami tovább bővíti 
a felhasználási lehetőségeket. A lakórész akár 28 
ember számára elegendő férőhellyel rendelkezik, 
amely teljesen elszeparáltan működik a dolgozói 
és a publikus részektől.

6.1.6 UTÓKÉP, TAPASZTALATOK

A 2017-es koncepcióterv a kutatómunka első 
gyakorlati alkalmazása, melynek tapasztalatai meg-
felelő alapot biztosítottak a további elemzéshez. Az 
azóta megszerzett ismeretek birtokában az a megy-
győződésem, hogy az épületegyüttest némi átalakí-
tással működőképessé lehetne tenni. A kooperatív 
lakóközösség a működtetett funkciókkal egy egy-
ségként segíthetné a hajléktalanok társadalomba 
való visszailleszkedését.

A terv az 5.1 pontban meghatározott tervezési 
irányelvek mindegyikét érinti, azonban nem megfe-
lelő arányban. A jelenlegi tudás birtokában kijelent-
hető, hogy a rehabilitációs terekre nagyobb hang-
súlyt szükséges fordítani, emellett a betérő kliensek 
számára a traumatudatos tervezési elvek mentén 
létrehozott fogadóteret szükséges kialakítani.

Másfelől bár az épületegyüttes publikus részei 
akadálymentesen megközelíthetőek, a lakórész 
nem tartalmaz akadálymentes helyiségeket és az 
akadálymentes megközelítése sem megoldott.  
A jelenlegi tervezést figyelembe véve ez könnyen 
orvosolható egy lift elhelyezésével a lépcsőházban, 
mely a nyugati lakórész patio részére érkezne, így 
az akadálymentes megközelítése a lakóblokkoknak 
onnét történne. Ezzel a nyugati lakórész alsó szint-
jein három akadálymentes szoba alakulhatna ki. 
Ehhez az alsó szinten a fürdők átalakítása is szük-
séges lenne, ami nyilvánvalóan némiképp módosí-
taná az alaprajzi elrendezést.

A korábbiakban taglalt álláspontok alapján meg-
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állapítható, hogy a kisebb projektek egyszerűbben 
kezelhetőek mivel rugalmasabban alkalmazkodnak 
a támogató szolgáltatásokhoz és kisebb hatást gya-
korolnak a szomszédos közösségre. (Davis 2004, 
69). Azonban a koncepcióterv további vizsgálatá-
hoz szükségesnek gondolom a lakók számának ösz-
szevetését a foglalkoztatottak számával, és ennek 
függvényében módosítani a lakórészleget. Ehhez 
azonban nélkülözhetetlen a megrendelő ez irányú 
igénye vagy az interdiszciplináris kutatómunka.



80

2M E S T E R M U N K A

Hal lgatói  tervpályázat ,  A l fö ldi  átmenet i  szál ló újragondolására és bővítésére,  Budapest 
2019

Gazdag Gábor, Szigony János Gergely, Szintén Bianka, Megosztott 2. helyezés

6.2 RELOAD

A kutatómunka második gyakorlati alkalmazása 
2019-ben jött létre egy építészeti országos hallga-
tói ötletpályázat keretében, melyet a BME Lakó-
épülettervezési Tanszéke hirdetett meg. A feladat 
a BMSZKI Alföldi utcai átmeneti szálló bővítése és 
magasabb szintű szolgáltatásokat magába fogla-
ló átalakítása, emellett a szálló melletti üres telek 
megfelelő hasznosítása.

A pályázatkiírók célja a létesítmény építészeti to-
vábbgondolásával egy olyan építészeti koncepció 
létrehozása volt, amelyet eddig Budapesten a haj-
léktalanellátásban nem tapasztalhattunk. Ennek 
megfelelően kalkuláltak az eredeti befogadóképes-
ség kapacitásának csökkenésével. A 221 férőhelyet 
150 főre csökkentették, figyelembe véve az igény-
szint növelését és az intézmény rentábilisságát.  

 
 
Javaslatokat kerestek a privát és a közösségi terek 
élhető arányára, a motivációt nyújtó környezet ki-
alakítására. Költséghatékony, ugyanakkor inspira-
tív megoldásokat vártak az intézmény és funkciói 
minőségi változásának eléréséhez (BME 2020, 13).

6.2.1 JELENLEGI ÁLLAPOT BEMUTATÁSA

Az épület 1888-ban épült a budapesti Alföldi 
utca 6-8. szám alatt, melynek eredeti funkciói is 
menhelyként üzemeltek, 380 férőhellyel. Az évek 
során a létesítményt egy emelet ráépítésével bő-
vítették, azonban átfogó felújítás nem történt.  
A jelenleg átmeneti szállóként működő intézményt 
a BMSZKI (Budapesti Módszertani Szociális Köz-
pont és Intézményei) üzemelteti, 221 férőhelyet 

6.10 ábra:  Utcakép,  belső udvar
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6.11 ábra:  Beépítés i  koncepció

6.12 ábra:  Utcai  homlokzat
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biztosítva leginkább alacsony jövedelmű inaktív 
férfiak és nők számára. Az akadálymentes részleg 
elavult és szűkös, nem minden esetben felel meg a 
mai szabványoknak. A szállás jelenleg csak a mini-
mális igényszintek kielégítésére alkalmas, valamint 
az intézményi jelleg erősen érezhető. A szolgálta-
tást igénybe vevők zsúfolt szobákban, emeletes 
ágyakon, privát terek nélkül élnek. A közösségi 
zónák széttagoltak, kihasználatlanok, szerepüket 
nem töltik be. Az integrációhoz szükséges funkciók 
kialakításhoz nincs elegendő hely az épületben. A 
személyzeti helyiségek ugyanúgy szűkösek és elhe-
lyezkedésük tekintetében elszórtak. A BMSZKI tu-
lajdonát képezi a szálló szomszédjában lévő kihasz-
nálatlan üres telek. A feladat részét képezte ennek 
a területnek a szálló működéséhez rugalmasan 
kapcsolódó újradefiniálása (BME 2020, 13).

6.2.2 KONCEPCIÓ

Az átalakított átmeneti szálló és a tervezett épü-
let funkcióját tekintve külön működik, de átjárható. 
A koncepció a meglévő épület működését maga-
sabb szintre emeli, több közösségi, foglalkoztató 
funkcióval, mindemellett a privát szféra lehetőségé-
nek megteremtésével. A lift elbontásával és a rám-
pa áthelyezésével felszabadított belső udvarokhoz 
könnyűszerkezetes külső közlekedőrendszer társul, 
mely a keleti és a nyugati szárnyakban elhelyezett 
lakóblokkokhoz kapcsolódva idézi a pesti bérházak 
gangos lakásainak hangulatát. Az így kialakított fo-
lyosók egy zöld közösségi udvarra néznek.

A költséghatékony megoldást figyelembe véve 
a terv törekszik a mértéktartó átalakításra. Az új 
épületrész egy integrációs modellt foglal magába, 
mely az állami gondozásból kikerülő fiatalok szoci-
ális hátterének megerősítésére szolgál, a kiléptetés 
irányába gazdagítva a szolgáltatások szintjét.

6.2.3 ÁTMENETI SZÁLLÓ

Az átmeneti szálló helyiségei és a közlekedőre-
ndszer teljes áttervezésre szorultak a rendeltetés-

beli sajátosságok és mai előírások tekintetében.  
A hagyományos falazott teherhordó rendszer kor-
látait figyelembe véve, a szükséges esetekben új 
nyílások lettek elhelyezve, és elbontásra kerültek 
a meglévő válaszfalak, melyek nagyvonalúbb, egy-
befüggő tereket eredményeztek. Az épület függőle-
ges közlekedési rendszerét a hajdani lichthofok he-
lyén elhelyezett liftek, illetve meglévő lépcsőházak 
látják el. A férőhelyszámot tekintve 26 lakóblokk,  
4 db kétszemélyes szoba, 6 db akadálymentes la-
kószoba lett kialakítva összesen 124 fő részére.

6.2.4 FÖLDSZINT

A betérőt egy nyitott aula fogadja, amiben zár-
ható kubusként helyezkedik el a könyvtár, olvasó-
terem és számítógépes helyiség együttese. Ezek a 
funkciók impozáns térként nyitják meg az épület 
fogadóterét, lehetővé téve a közös kulturális idő-
töltést.

A könnyű megközelítés miatt a földszintre kerül-
tek az akadálymentes lakószobák. Ugyanitt kapott 
helyet a dolgozói részleg, ami közösségi terekkel, 
tárgyalóval, teakonyhával, öltözővel lett felszerel-
ve. Az épület felügyeleti szobái, a középső traktus 
félemeletein lettek kialakítva.

Az átmeneti szállás földszintjén található a kr-
ízishelyiség. Fő funkcióját a hideg telek idején tölti 
be, emiatt fontos szempont, hogy a fennmaradó 
időben is jól hasznosítható legyen. Ennek alapját 
egy könnyen átalakítható térrendszer biztosítja. 
A tér oldalfalán, a krízis során használt pihenőbú-
torzat lett kialakítva, mely teljesen leválasztható.  
A fennmaradó terület az általános időszakban 
egyéni vagy csoportos foglalkoztató helyiségként 
is működhet a beépített mobil válaszfalak hasz-
nálatával. Krízis idején, a lakók és a dolgozók ma-
gánszférájának megőrzése érdekében, az épület 
egyes részei lezárhatók, minimalizálva a találkozá-
sok színterét. A férőhelyszámot tekintve 2 db aka-
dálymentes ágy, 7 db emeletes ágy, valamint 4 db 
pótágy lehetőség van összesen 20 fő számára.

A krízistérhez kapcsolódik egy irodahelyiség, 
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6.13 ábra:  A laprajzok
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mely lehetőséget ad a szociális ellátás zavartalan 
működésére. A krízishelyiséghez vizesblokkok, te-
rasz és minimális közösségi tér kapcsolódik, vala-
mint a keleti belső udvar is elérhető innen. Ezeket 
a funkciókat a krízis múltával a lakók és a dolgozók 
közösen használják.

6.2.5 EMELETEK

Az emeleti oldalsó szárnyak szobái, acél könnyű-
szerkezetes külső folyosó segítségével kívülről kö-
zelíthetőek meg. A nyitott folyosók szélességének 
meghatározásánál döntő szempont volt azok hasz-
nosíthatósága. A korláthoz mobil bútorok kapcso-
lódnak, így az nem csupán közlekedési zónaként, 
hanem erkélyként is hasznosítható. Ezek a belső 
udvarokra néznek, így a közösségi élet színteré-
hez kapcsolódnak. Az ajtók pozíciói megegyeznek 
a meglévő ablakok helyével és méreteivel, így csu-
pán a parapetek kerülnek elbontásra. A szinteken 
több szobatípus is megtalálható (női, férfi és koe-
dukált), jellemzően négyszemélyes blokkokba ren-
dezve, saját fürdőhelyiséggel.

A krízis és lakóterek berendezését egy egyedileg 
tervezett bútorcsalád látja el. A bútorok a könnyű 
szétszedhetőségük és egyszerűségük miatt megfe-
lelnek a higiéniás feltételeknek. Tervezés során a 
javíthatóság mellett fontos szempont volt a költ-
séghatékonyság valamint hogy a kialakítás is az in-
timitást szolgálja.

Az első és második emelet középpontjában aka-
dálymentesen megközelíthető közösségi tér talál-
ható. Kialakításának fő szempontja, hogy különbö-
ző számú csoportnak biztosítson teret, így minden 
lakó megtalálja benne a számára megfelelő helyet. 
Ezenfelül tizenkettő vagy huszonnégy fő befoga-
dására alkalmas foglalkoztató vagy szabadidős 
térrész található itt, mely igény szerint alakítható. 
Ugyanitt kapott helyet a közösségi konyha és a zár-
ható tároló felületek.

6.2.6 PINCESZINT

A pinceszint hasznosítására a déli szárnyban 
egy tornatermi egység lett kialakítva, melynek fő 
megközelítése az új épületből történik, emiatt a 
földszint és a pince összekötését egy új lépcső biz-
tosítja. A tornaterem célja egyrészről olyan funkció 
létrehozása mely – a sport és a közösség összetar-
tó erejével – az árvaellátásból kikerült fiatalok tár-
sadalomba való rehabilitációját segíti. Másrészről 
találkozások színtereként nyitja meg az épületet, 
ami a társadalmi integráció esélyét növeli, és bevé-
teli forráshoz juttatja az épületegységet. A tornate-
rem igény szerint különböző tornai aktivitásokra is 
alkalmas (pl.: jóga, küzdősport, tánc stb.).

A pinceszinten található a gépészeti helyiség,  
a mosóhelyiségek, valamint – az átmeneti szálló 
lakói számára – az északi szárnyban elhelyezett, 
szabadidős tevékenységeknek helyet adó rekre-
ációs helyiség. Az utóbbi természetes szellőzését 
és bevilágítását, a belső udvar földkiemelésével, 
támfal segítségével kialakított terasz biztosítja.  
A pinceszintre vezető lépcső a szabványoknak való 
megfeleltetés céljából áttervezésre került.

6.2.7 ÚJ ÉPÜLETRÉSZ

Az új épületrész, a meglévő épület szintenkénti 
belmagasságát tartva, egy főépületből és a hozzá 
kapcsolódó – hátsó udvarban elhelyezett – lakób-
lokkokból áll. A főépület zártsorú beépítést valósít 
meg, és funkcionális rendjét tekintve kapcsolódik a 
meglévő épülethez. Az új beépítés a meglévő épü-
let traktusszélességét és az udvar arányait folytat-
ja. Földszinti alaprajzában teljesen együttműködik 
a meglévő épületrésszel. A telken jelenleg megta-
lálható kazánház a meglévő épületpince szintjén 
lett elhelyezve.

Az új épületrész az állami gondozásból kikerülő 
fiatalok szociális hátterének megerősítésére szol-
gáló integrációs létesítmény. A tervezett funkció 
célja olyan épületegység létrehozása, amely teret 
és lehetőséget biztosít olyan pályaorientációs prog-
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6.14 ábra:  A laprajzok
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ramok, rendezvények és foglalkoztatások szerve-
zésének, melyekkel lehetőség nyílik a tanult szak-
ma fejlesztésére, egyéni képességek felmérésére. 
Feladat a munkaadókkal való együttműködés, a 
hiányszakmákra való felhívás, munkakapcsolatok, 
társas kapcsolatok kiépítése, mindezek által pedig 
a társadalomban való helytállás elősegítése és az 
utcán élés elkerülése. Fontos a független életvitel 
fenntartási feltételeinek megteremtése, ezért a 
fő funkciókhoz lakhatási szolgáltatás kapcsolódik, 
ahol a lakók egyszemélyes lakókapszulákban tanul-
hatják az önálló háztartás működtetését.

6.2.8 FŐÉPÜLET

A főépület egyszerű csonkolt kubusként jelenik 
meg, melynek homlokzatát a tájolás miatt szük-
séges perforált színes fém árnyékolók határozzák 
meg. A transzparens árnyékolón a lakókapszulák 
színei vetülnek ki, utalva a belső udvar színes, fia-
talos világára.

A földszinten egy nyitott porta fogadja a látoga-
tókat és a lakókat. Segíti a tájékozódást, valamint az 
épületben működtetett programok menedzselését. 
A lakókapszulák megközelíthetősége a fogadótéren 
keresztül történik, egy mai kornak megfelelő fiata-
los környezetben. Itt találhatóak a fő közlekedőre-
ndszerek, valamint lehetőség van a meglévő épület-
be való átjárásra és az ott működtetett tornatermi 
egység látogatására. A földszinten kapott helyet az 
orvosi rendelő – közvetlen utcaszinti megnyitással.

Az első emeleten egy workshop tér helyezkedik 
el, előadóval, foglalkoztatóval és barkácsolási lehe-
tőséggel. Az itt zajló pályaorientációs programok, 
rendezvények és foglalkozások miatt ez egy köny-
nyen átrendezhető, oldott, fiatalos hangulatú tér. 
Az előadóterem lehetőséget ad a baráti csoporto-
sulásoknak, valamint kisebb külsős rendezvények 
vagy fórumszerű összejövetelek megszervezésére.

A második emeleten kapott helyet a dolgozói 
részleg. Ehhez kapcsolódik egy tárgyaló, egy tea-
konyha és egy egyéni foglalkoztatószoba a lakók 
segítésére. A dolgozók utcára néző teraszrészt 

kaptak a szabadidős elvonuláshoz. Ezen a részen 
történik a tervezett programok menedzselése is.

A harmadik emeletet a szabad közösségi tér 
uralja, melyben egy közösségi konyha és egy hozzá 
kapcsolódó étkező található. A tér nagyobb ren-
dezvények kiszolgálására is alkalmas, csoportos fő-
zéshez vagy az udvarban termelt zöldségek feldol-
gozására egyaránt. Az ezzel kapcsolatos szakmák 
elsajátításának lehetőségeként, itt is megrende-
zésre kerülhetnek pályaválasztást segítő foglalko-
zások.

6.2.9 LAKÓBLOKKOK

A dobozokként megjelenő és egymásra épü-
lő lakóblokkokhoz acél könnyűszerkezetes külső 
közlekedőrendszer kapcsolódik. A lakóegységek 
egymásra helyezésével kialakított terek, a külső 
lépcsőház pihenőfelületei és a gangos folyosó egy-
szerre kínál alkalmat az elvonulásra, és szolgál a 
közösségi élet színteréül.

A meglévő épület szintenkénti belmagasságának 
megtartása lehetőséget biztosított mini stúdiólaká-
sok galériás kialakítására, melyben a vizesblokk ki-
vételével, minden funkció egy légtérben található. 
A kapszulákban az önálló háztartás működtetésé-
hez minden funkcionális feltétel adott, ami erősíti 
a privát lakótér birtoklásának tudatát. Az alsó szin-
ten található a teakonyha, a vizesblokk és a nap-
pali, melyek egyedi bútorzata a lépcső alatti tároló 
rekeszekbe rejthető. A felső szinten helyezkedik el 
a hálószoba, a hozzá kapcsolódó bútorzattal.

6.2.10 UTÓKÉP, TAPASZTALATOK

A pályázat feladata mindhárom felállított építé-
szeti kategóriát (4.2 krízis, 4.3 krízis és rehabilitáció, 
4.4 rehabilitáció és integráció) érinti azáltal, hogy 
az üresen álló telek beépítésére egy integrációs 
létesítmény lett a válasz. A meglévő épület krízis-
központja és a szobák bútorzata pedig a mikro-be-
avatkozások (4.1) témakört érinti azzal a feladattal, 
hogy miként lehet a magánszférát kialakítani olyan 
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6.16 ábra:  B-B metszet

6.15 ábra:  Belső udvar ,  workshop tér
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esetekben, amikor nincs lehetőség az elvonulásra. 
A meglévő épületrész átalakítása költséghatékony 
építészeti megoldásokkal kapott új minőséget. A 
pályázati munkák és a zárójelentés elemzése során 
a következő megállapításokra jutottunk a tervvel 
kapcsolatban.

A koncepció a belső közösségi tereket nagyobb 
előnyben részesíti, mint a szabadtéri egybefüggő 
udvart. A középső traktus (zárt közlekedő zóna) 
megtartásával intim belső udvarok jöttek létre, 
másfelől a gangok egy szeparáltabb pihenőegy-
ségként és találkozási felületként csatlakoznak a 
külső élettérhez. Az épületszárny aktív használata 
az egybefüggő közösségi terek színvonalát nagy-
mértékben növeli, emiatt ezt a döntést ma is in-
dokoltnak látjuk. A férőhelyszámok tekintetében 
a kiírási szempontrendszer konkrét kívánalmakat 
fogalmazott meg, melyeknek minden szempont-
ból megfeleltettük a tervet. Ezen a téren lehetne 
a későbbiekben a férőhelyszámok csökkentésével 
és nagyobb homlokzati beavatkozásokkal jelentős 
minőségbeli változást elérni, színvonalasabb szo-
bák kialakításával. A terv továbbdolgozása esetén 
a beavatkozás mértékéről, az anyagi kiadásokról, a 
férőhelyszámok meghatározásáról a fejlesztőknek 
szükséges dönteni.

Az új épület zártsorú beépítését az utcaképi il-
leszkedés, a szűk telekviszony és a hátsó lakórész 
védelmének igénye indokolja. Ennek következté-
ben a hátsó lakóblokkok egy zárt belső udvarban 
helyezkednek el, ami a traumatudatos tervezés el-
veit és a lakók magánszféráját részesíti előnyben. 
A főépület bejárati szituációja, az utcához kapcso-
lódó külső előtérrel és az egybefüggő előcsarnok 
térrendszerével, transzparens és diszkrét rálátást 
enged a belső udvar történéseire. A létesítmény 
kedvez a különböző társadalmi rétegek találkozá-
sának. Ezt szolgálja a főépület első emeleti szintjén 
található tér, és a benne működtetett nyitott funkci-

ók. Ugyanígy minden érdeklődő számára nyitva áll 
a régi épület pincéjében működtetett tornaterem.

A pályázati kiírástól és értékeléstől eltekintve az 
azóta megszerzett tapasztalatok birtokában azt 
gondolom, hogy az első tervhez (Urban Shelter) 
hasonlóan a betérő kliensek számára a trauma-
tudatos tervezési elvek mentén létrehozott foga-
dótér kialakítása szükségszerű. A disszertáció 5.1 
tervezési irányelvek pontjában rögzített három fő 
egységből a szolgáltatásmarketing részt erősíteni 
lehetne a földszinti orvosi részleg funkciócseréjé-
vel olyan feladatkörre, mely a komplexum fenntar-
tását segíti. Az orvosi részleg fontos a rehabilitáció 
tekintetében, azonban ez a szerep akár egy külső 
épületegységbe is kihelyezhető.

Összefoglalva, a pályázat nem csupán a kutatá-
som szempontjából volt mérföldkő, hanem lehe-
tőséget adott a hajléktalanság témakörében indí-
tott párbeszédre. Ráadásul ez nemcsak építészek 
között zajlott, hanem – a bírálóbizottság közremű-
ködésével – egy interdiszciplináris közegben is. Az 
ott elhangzott gondolatok és tervek perspektívát 
nyújthatnak a döntéshozóknak, az érintetteknek 
és a velük dolgozóknak arra vonatkozóan, hogyan 
lehetne a mai normák szerint a hajléktalanellátást 
újradefiniálni. A pályázat és az elkészült munkák 
bizonyítékul szolgálnak arra, hogy egy meglévő 
épületállomány mértéktartó átalakítása is nagyfo-
kú életminőség-javulást eredményezhet. Másfelől 
az üresen álló telekre adott sokszínű építészeti 
válaszok megmutatták, hogy a tervezői kreativitás 
mennyire fontos eszköz tud lenni a társadalmi 
problémák kezelésében is.

A pályázat által indított diskurzusok előtérbe he-
lyezik azt a kérdést, hogy miként lehet tartós meg-
oldásokat kidolgozni a hajléktalan emberek meg-
segítésére. Támpontokat, hasznos gondolatokat és 
ötleteket nyújthatnak egy új hajléktalanszálló épí-
tése, vagy akár egy meglévő felújítása során.
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6.17 ábra:  Kr íz is  hely iség k ia lakí tása

6.18 ábra:  Meglévő épület  fö ldsz int i  k ia lakí tása
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6.19 ábra:  Meglévő épület  közösségi  terének k ia lakí tása
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6.20 ábra:  Oktatási  és workshop tér  k ia lakí tása az új  épületrészben

6.21 ábra:  Lakóblokkok koncepciója
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6.3 THE SAFE HOUSE

A kutatómunka harmadik gyakorlati alkalma-
zása 2020-ban valósult meg egy nemzetközi terv-
pályázat keretében, melyet a Team UNI hirdetett 
meg (Team UNI 2020). A tervezési program során, 
Amerikában élő hajléktalan diákoknak kellett új 
menedékhelyet tervezni Jackson városába (Missis-
sippi államban). Olyan 150-200 férőhelyes épüle-
tet kellett tervezni, mely otthont tud biztosítani a 
célcsoportként meghatározott 13-18 éves diákok 
számára. A pályázati kiírás ismertette, hogy a haj-
léktalan diákok száma folyamatosan emelkedik az  

3M E S T E R M U N K A

Homes for the homeless students tervpályázat ,  Jackson
2020

Dr. Dányi Tibor Zoltán, Dr. Paári Péter, Szigony János Gergely, Szintén Bianka, Honorable Mention díj

 
 
USA-ban, valamint hogy a jelenlegi átmeneti ott-
honok és menedékek instabil környezetet adnak  
a rászorulóknak. Emiatt a pályázat ötleteket ke-
resett arra, hogyan lehet a jelenlegi rendszeren 
túlmutató olyan stabil, biztonságos környezetet 
teremteni, ahol a diákok a tanulmányaikra tudnak 
összpontosítani és feldolgozni a hajléktalanná válás 
traumáját. A feladatkiírás a menedék, rehabilitáció 
és integráció hármas egységét kívánta meg. A cél 
nem csak ideiglenes menedékhely létrehozása volt, 
hanem olyan közösségi érzés biztosítása, mellyel 

6.22 ábra:  Utcakép
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6.23 ábra:  Telepítés i  koncepció
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az egyének önazonosságukat fenn tudják tartani. 
Tervezési feltételek voltak a flexibilis térhasználat, 
a könnyű és költséghatékony építési technikák, az 
egyensúly megteremtése a szabályozott és a laza 
környezet között, valamint az olyan alapfeltételek 
megteremtése, mint a megfelelő fény és szellőzés 
biztosítása.

A pályázat meghatározott funkciólistát tartal-
mazott, melyek között szerepelt a kollégium közös 
fürdőhelyiséggel, a gyermekek fejlődését szolgáló 
helyiségek, mentális és fizikai problémák kezelését 
szolgáló helyiségek, interakciós terek, közösségi 
étkező (menza), rekreációs helyiségek, szülő-gyer-
mek interakciónak létrehozott terek, valamint rész-
munkaidős munkalehetőségeknek helyet adó rész 
kiépítése az épületen belül.

6.3.1 TERVEZÉSI KONCEPCIÓ

A tervezés fókuszában a hajléktalan fiatalok 
társadalmi integrálása állt. Az elvesztett családot 
pótolni lehetetlen, de megteremthető egy olyan 
közeg, mely a családias közösségbe való tartozás 
érzését, valamint a követendő mintákat biztosítja. 
A tömegszállás helyett egy olyan koncepció kidol-
gozása volt a cél, mely amellett, hogy biztonságos 
menedék, egyszerre hívogató, befogadó és inspirá-
ló környezet.

A feladatkiírás alapján öt szekciót határoztunk 
meg: készségfejlesztés, szolgáltatás, rehabilitáció, 
lakhatás, publikus terek. A komplexum funkcióit öt 
különálló épületben helyeztük el, alkalmazkodva  
a kertvárosi léptékhez, egy nyitott campus hangu-
latát idézve. A tervezési terület raszterekre osztá-
sával, valamint a szekcióelosztás megfelelő arányá-
nak kialakításával jött létre az egyes épületrészek 
területi elhelyezkedése. A megfelelő benapozás ér-
dekében az épülettömegek észak és dél irányban 
egymáshoz képest eltolódnak.

Az utcától eltávolodva a terek aktivitása csökken, 
intimitása nő. A telek közúthoz közeli részén kap-
tak helyet a társadalmi integrációt segítő nyilvános 
funkciók. Ezt a célt szolgálják a mindenki számára 

nyitott szabadtéri játszótér, a fórum névre keresz-
telt földbe süllyesztett térrész, a pékség, az egész-
ségház és a műhelyház. A telepítés a publikus és 
privát közlekedési zónák elhatárolását is lehetővé 
tette, burkolt felülettel jelölve az utakat az egyes 
épületrészek között. 

A publikus közlekedési zóna a készségfejlesztő, 
a szolgáltatás és a rehabilitáció szekciók hárma-
sa előtt kialakult térrészen történik. A főútról való 
megérkezés fókuszában a kollégium bejárata lát-
ható, ami kijelöli a privát közlekedési zóna fővona-
lát. Ezenfelül, a saroktelek jellemzői miatt, a keleti 
telekhatáron egy szeparált megközelítési útvonal 
alakult ki, ahonnan a lakók a menza és a műhely 
épületét is meg tudják közelíteni. Az épületrészek 
tömegalakítását a területi sajátosságok határozták 
meg. Jackson az egyik legfontosabb shotgun-ház 
(magas tetős, favázas ház) lelőhely az Egyesült Ál-
lamokban, melynek karaktere tükröződik a terv tö-
megalakításán.

6.3.2 FÓRUM

A hajléktalanság megoldásának egyik legna-
gyobb akadálya a vele szemben létező kirekesztés, 
elutasítás, meg nem értés. A gyerekek társadal-
mára sokkal inkább jellemző az előítéletek nélküli 
kapcsolatok, közösségek kialakulása. Meggyőződé-
sünk, hogy a hajléktalan és a családban élő gyere-
kek közötti barátságok bátorítása hatékony eszkö-
ze a család nélkül nevelkedő gyerekek társadalmi 
integrációjának. A gyerekek közötti barátságok 
szövődését inspirálja a szabadtéri fórum, a játszó-
tér és a gördeszkapálya, lehetőséget nyújtva a ta-
lálkozásra, és publikus felületként nyitja meg a te-
ret minden érdeklődő számára. A fórum alkalmas 
kisebb szabadtéri előadások, koncertek, baráti 
összejövetelek megtartására, valamint különböző 
sporttevékenységek végzésére.
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6.26 ábra:  Homlokzat

6.25 ábra:  Étkező

6.24 ábra:  Pékség
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6.3.3 FŐÉPÜLET, SZOLGÁLTATÁS SZEKCIÓ

A szolgáltatás szekció egyben az épületegyüttes 
főépülete. A keleti telekhatáron elhelyezett épület-
részben kapott helyet, melyet főként a saroktelek 
adta lehetőségek indokoltak. Az épületben mű-
ködtetett menza, pékség és kávézó árufeltöltése 
a keleti oldalon elhelyezkedő mellékútról könnyen 
megoldható. Az épületegység két publikus (recep-
ció, pékség) és egy privát bejárattal rendelkezik. 
Utóbbi a lakók számára a kollégiumtól gyorsan 
megközelíthető. 

A funkcióelosztást az egymáshoz képest elcsúsz-
tatott háromrészes tömeg jelöli ki. A középső trak-
tusban egy porta fogadja az idelátogatókat. Itt ka-
pott helyet egy galériás étkező terasszal, melyhez 
szervesen kapcsolódik nyugati oldalról az üzemi 
konyha. A fiatalok étkezője egyúttal egy multifunk-
ciós tér, mely a konyhával együtt bérbe adható kü-
lönböző rendezvényeknek, így bevételi forrást biz-
tosítva a létesítménynek.

A nyugati épületrészben található a pékség, ok-
tatóműhellyel és kávézóval. A fiatalok által készített 
péksütemények helyben is fogyaszthatók, de akár 
kiszállítás is kérhető a kerékpáros futárszolgálat 
igénybevételével, ami ugyancsak az itt élőkből szer-
veződik.

6.3.4 EGÉSZSÉGHÁZ

A testi és szellemi egészségmegőrzés önálló 
épületet kapott a telek közúthoz közeli részének 
középső traktusában. Az egészségház szolgáltatá-
sai ugyancsak nyitottak az itt élő gyerekek és kör-
nyékbeli barátaik számára, hisz nem csak a hajlék-
talan gyerekeknek van szükségük lelki támaszra és 
segítségre.

A hajléktalanná válás traumájával megküzdeni ne-
héz feladat. A fizikai és a szellemi egészség biztosítá-
sát szolgálja az egészségház, ahol az orvosi rendelő 
mellett pszichiátriai kezelésre, szakember által irá-
nyított privát vagy csoportos terápiára is lehetőség 
van. Az egészséges szellemi fejlődést szolgálja a mű- 

 
 
vészeti terápia, mely szintén itt kapott teret. A kis 
előadótérben pályaorientációval vagy akár egész-
séges életmóddal, drogprevencióval kapcsolatos 
előadásokat is lehet tartani.

A funkcióelosztást tekintve a két épületrészt ösz-
szekötő középső szakaszba a kiszolgáló egységek ke-
rültek. A nyugati épületrészben van az orvosi szolgá-
lat, keleti részen váróterem, irodák és egy közösségi 
tér található. Az emeleti szinten a mentális egészség 
megőrzését szolgáló funkciók kaptak helyet.

A tervezés során elsődleges szempont volt a kö-
zösségi tér élménye és az intézményi jelleg elkerülé-
se. Meggyőződésünk, hogy környezetpszichológiai 
szempontból a fiatalok lelki és fizikai problémáinak 
kezeléséhez elengedhetetlen a fesztelen környe-
zet megteremtése. Ahova nem csak akkor tér be, 
ha segítségre van szüksége, hanem olyankor is, 
ha csupán közösségben szeretne lenni. A kötetlen 
környezet nem feszélyezi a látogatót a programo-
kon történő részvételre, csak felkínálja annak lehe-
tőségét. Ilyen környezetpszichológiai szemponto-
kat figyelembe vevő építészeti megoldás például a 
földszinti közösségi tér és az üvegfallal elválasztott 
irodák kapcsolata. Látható a segítő személyzet, de 
a segítségkérés már a betérő szándékán múlik még 
akkor is, ha ez egy hosszú folyamat része.

6.3.5 MŰHELY

A műhely a főúthoz közeli területrész nyugati 
határán helyezkedik el, ahol egy asztalos és kerék-
párjavító műhely, valamint egy üzlet kapott helyet.  
A telepítést nagyban befolyásolta az asztalosmű-
helyhez kapcsolódó raktározás biztosítása.

A műhelyházban a kerékpárszerelés fogásait le-
het elsajátítani. Ez egy mindenki számára nyitott, 
részben önkéntesek által üzemeltetett szerviz. Itt 
üzemel a használt kerékpárok szétszereléséből 
származó alkatrészeket árusító shop is. Mellette 
az asztalosműhely, ahol a Jackson épített öröksé-
gének megmentése szempontjából is fontos aszta-
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6.27 ábra:  Egészségház metszet i  anal íz ise 6.28 ábra:  Egészségház alaprajz i  analz íse

6.29 ábra:  Egészségház
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losképzés folyik, melynek során el lehet sajátítani 
az amerikai favázas épületek javításának és építé-
sének technológiáját. A shotgun-házak megóvása, 
felújítása, karbantartása hosszú távon biztos meg-
élhetést jelent a szakmát választók számára. Az 
asztalosképzésben résztvevők a helyszínen felépí-
tendő RAISING-ház összeszerelése közben gyako-
rolhatnak és szerezhetnek biztos tudást.

Az épületegység egy publikus és egy privát be-
járattal rendelkezik. Utóbbi a műhely fedett te-
raszáról a kollégiumi lakók számára gyorsan 
megközelíthető. A terasz egyaránt alkalmas rekre-
ációs helyiségnek és szabadtéri munkafelületnek. 
A funkcionális elrendezést tekintve a keleti épület-
részben kapott helyet az üzlet, a biciklijavító mű-
hely, az öltöző, illetve a galérián közösségi terek, 
ahol a tervezés fázisa is zajlik. A középső traktus 
az asztalosműhely, ehhez kapcsolódik egy zárt, de 
jól szellőztethető felületkezelő és -csiszoló rész. A 
nagy egybefüggő térrész alkalmas a kisebb csopor-
tok gyakorlati képzéséhez. A nyugati épülettraktus-
ban kapott helyet a raktár, a nagyobb fafeldolgozó 
gépekkel, a gépészet és egy iroda. A műhelyház 
csábító hely a barkácsolni szerető környékbeliek-
nek és kerékpározóknak, valamint fontos helyszíne 
a fiatalok szakmatanulásának.

6.3.6 KOLLÉGIUM

A szálláshely két fő részből áll. Az első ütem-
ben elkészülő kollégium kiszolgálja az alapvető 
szükségleteket. A gyerekek szállásépülete a lobbin 
keresztül közelíthető meg, itt van a 24/7-ben mű-
ködő portaszolgálat, és minden szoba részére egy 
kézbesítő fiók. Emellett a lakók itt tudják fogadni a 
látogatóba érkező szülőket, rokonokat, barátokat. 
A földszinten találhatók az akadálymentes szobák.

Minden épületszárny szintenként tizenhat fős 
közösséget szolgál ki teakonyhával, közösségi te-
rekkel. A lakószárnyak végén – ami négy szobát tar-
talmaz – van egy kis lakosztály a tanácsadók vagy 
felügyelők számára. Az itt lakó mentorokhoz akár 
az éjszaka közepén is lehet fordulni.

A négyágyas szobák a terv legkisebb mikrokö-
zösségének otthonai, a leginkább egymásra utalt 
személyek szállásaként és a tanulás helyszíneként. 
Itt is lehetőség van azonban az elvonulásra, hisz a 
szobán belül mindenkinek megvan a maga privát 
tere az egyedi tervezésű bútoroknak köszönhető-
en. A négyágyas szobákhoz WC és zuhanyzó tar-
tozik, négy szobát szolgál ki a teakonyha, illetve a 
különböző szabadidő eltöltését szolgáló közösségi 
terek. A folyosók ablakfülkéi is lehetővé teszik az 
elvonulást a lakók számára. A legfelső emeleten 
mosoda és edzőterem található. 

A második ütemben az átmeneti szállás épül,  
a hátsó területrész nyugati telekhatárán. Lényeges 
eleme a tervnek, hogy ezt a képzésben résztvevő 
gyerekek maguk építik fel az asztalosműhelyben 
szerzett ismeretek birtokában. Ez később a saját 
felnőtté válásuk helyszínéül szolgál, ahol a fiatal 
felnőtteknek lehetőségük van megtapasztalni az 
önálló, esetleg társas életet, ugyanakkor egy össze-
tartó közösség tagjaként biztonságban érezhetik 
magukat.

A két épületrész telepítését befolyásolta a hasz-
nosítható zöldfelület igénye. A kollégium és az át-
meneti szállás között egy közösségi kert jött létre.  
A lakók ezt a külső lépcsőházból könnyen megkö-
zelíthetik. Ebben az udvarrészben helyet kapott 
még egy szerszámoskamra és egy kerékpártároló.

6.3.7 FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉSZETI MEGOLDÁSOK

A létesítmény tervezésénél meghatározó szem-
pont volt a fenntartható építészeti megoldások 
alkalmazása. A lakószobák üvegezett felületeink 
aránya az alapterület 1/6-a, ami ideális természe-
tes megvilágítást biztosít. A közösségi terek belső 
udvarok felé néző teljes felülete áttetsző polikar-
bonáttal van borítva, egy-egy nyitható, üvegezett 
ablak beiktatásával. Zsalugáterekkel az egész fe-
lület árnyékolható és védi a belső teret a túlzott 
felmelegedéstől, télen viszont jelentős szoláris 
nyereséghez juttatja az épületet a zsalugáterek 
összecsúsztatásával. A magastetők gerincénél el-
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6.30 ábra:  Kol légium alaprajz i  anal íz ise

6.31 ábra:  Kol légium
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helyezett távolról irányítható ablakok, a kürtőhatás 
elvén alapuló természetes szellőzést biztosítanak. 
Nyáron az épületek lábazati zónájában elhelyezett 
légbevezetőkön keresztül jut friss, hűvös levegő  
a terekbe. A magastetőkbe integrált napelemek a 
közösség teljes elektromos energia igényét fedezik.

6.3.8 UTÓKÉP, TAPASZTALATOK

A Team UNI által meghirdetett The Safe House 
nemzetközi tervpályázat nemcsak a kutatás szem-
pontjából bír nagy jelentőséggel, hanem amiatt 
is, mert nemzetközi szinten mozgatott meg építé-
szeket a hajléktalanság témájában. A bemutatott 
tervek mindegyike magas építészeti minőséggel 
adott választ az Amerikában élő hajléktalan di-
ákok megsegítésére. Természetesen egy ter-
vpályázat – ahol nincsenek költségkorlátok és 
egyéb szabályozások – lehetőséget ad nagyvo-
nalú tervek kidolgozására. A valóság ennél sok-
kal összetettebb. Nehéz egy ilyen nagyszabású 
tervet számításba venni Magyarországon, ahol  
a hajléktalanhelyzet innovatív kezelésének építé-
szeti vetülete még kisebb léptékben sem mutatko-
zott meg.

Magyarországon a kiterjedt gyermekvédelem 
miatt ugyan hajléktalan diákokról kevésbé beszél-
hetünk, de annál inkább érintett hazánk a mélysze-

génységben élő és árvaellátásból kikerülő fiatalok 
útkeresésének segítésében, akik a labilis életkörül-
ményeik miatt ugyanolyan nehezen tudják a saját 
felnőtté válásukat szabályozni. Statisztikák mutat-
ják, hogy a hajléktalanságot megtapasztalók kö-
rében magas a valaha állami gondozottak aránya 
(Győri 2018). Meggyőződésem, hogy az érintettek 
az ilyen és ehhez hasonló épített környezet, és az 
általa nyújtott szolgáltatások igénybevételével, ké-
sőbb nagyobb eséllyel válhatnának a társadalom 
aktív tagjaivá.

A közel 12600 m2-es tervezési terület módot 
adott a szolgáltatásmarketing és a rehabilitáci-
ós funkciók hangsúlyosabb kialakítására, így az a 
kooperációs lakóközösség arányával egybevetve 
egy közel azonos elosztást eredményezett. Ez a te-
rületi funkcióráta nagyobb esélyt adhat a komple-
xum fenntartásának támogatására.

A tervezés óta megszerzett ismeretek birtoká-
ban, az előző két munkához hasonlóan, a trauma-
tudatos megérkezés terei igényeltek volna nagyobb 
hangsúlyt. Valamint a dolgozói részleg irodai és kö-
zösségi tereit lett volna szükséges növelni. Ezeket 
az apró módosításokat leszámítva azonban a mai 
ismereteim birtokában is úgy gondolom, hogy a ki-
tűzött feladatnak megfelelően működne az épület, 
segítve a célcsoportot.
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6.33 ábra:  Műhely  alaprajz i  anal íz ise

6.32 ábra:  Energet ikai  anal íz is

6.34 ábra:  Műhely
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7. TERVI KONKLÚZIÓ

A pécsi terv után (Urban Shelter), a két tervpá-
lyázati kiírás fontos visszacsatolás volt a kutatás-
hoz, ugyanis mindkét esetben a Magyarországon 
működő jelenlegi rendszeren – mind építészeti 
minőségében, mind funkciójában – túlmutató épí-
tészeti terek létrehozása volt a feladat, melyek a 
fizikai lakhatáson túl a rászorulók rehabilitációját 
segítik. Mindkét pályázat esetén feladat volt a pri-
vát és a közösségi funkciók megfelelő arányának 
egyensúlyát megtalálni, valamint olyan kiegészítő 
helyiségeket kialakítani, ami az integrációt és a lé-
tesítmény fenntartását elősegíti.

Mindhárom terv esetén az épített környezet na-
gyobb hangsúlyt kapott, mint a férőhelyek száma, 
a kiegészítő és közösségi funkciók aránya majd-
nem azonos a lakóhelyek arányával. Ezek az épí-
tészeti megoldások a maximális befogadóképes-
séget csökkentik, az anyagi ráfordításokat pedig 
növelik. Azonban a hajléktalanság elleni fellépés 
hosszú távú eredményességét szem előtt tartva, 
nem javasolt a kompromisszum a férőhelyszám 
növelése érdekében és az építészeti minőség rová-
sára. A dolgozat több ponton is kapcsolódik ahhoz 
a környezetpszichológiai állításhoz, hogy az épí-
tett környezet minősége és megfelelő kialakítása 
nagymértékben befolyásolja a hajléktalanná válás 
traumájának feldolgozását, ezzel erősítve a to-
vábblépés lehetőségét. A dolgozat nem terjed ki a 
koncepciótervek üzemeltetői és építési költségeire.

A hajléktalanság felszámolásának legolcsóbb és 
leghatékonyabb módja az emberek utcára kerülé-
sének megelőzése. A célzott szociális és lakástámo-
gatások, a kilakoltatások csökkentése meg tudják 
előzni az otthonvesztést, ezáltal megóvni a sze-
mélyt a hajléktalanná válástól. Azokban az esetek-
ben, ahol ezek a megoldások nem alkalmazhatók, 
ott lakhatást és folyamatos szociális ellátást kell 
biztosítani a rászorulók részére (Davis 2004, 62). 
Hogy mindez mennyibe kerül a társadalomnak, 
az egy nagyon összetett kérdés, ennek számszerű 

elemzése nem az építészet feladata. Azonban az 
könnyen belátható, hogy a hajléktalanellátó intéz-
ményeknek biztosított normatív támogatáson felül 
szociális szolgáltatásokra, élelmezésre, egészség-
ügyre, városrendezésre, rendőrségi intézkedések-
re, bírósági ügyekre nagy összegek folynak el. Me-
lyeket kiegészítenek még egyházi és egyéb karitatív 
szervezetek magánkiadásai, valamint önkéntesek 
munkái (Davis 2004, 57). Ezeken felül bevételtől is 
elesik az állam, mivel a hajléktalanok között a beje-
lentett munkával rendelkezők is nagyon alacsony 
bérezés mellett dolgoznak. Nyilvánvaló, hogy a haj-
léktalan embereknek szánt létesítmények építése 
ugyanakkora vagy magasabb anyagi ráfordítással 
jár, mint például egy hasonló méretű társasház 
megépítése. A fenntartható építészetet figyelem-
be véve a tartósságra és a minőségre is érdemes 
hangsúlyt fektetni. Az 5.1 pontban meghatározott 
tervezési irányelvek biztosíthatják, hogy teljesítse 
az épület az integrációs követelményeket, azon-
ban ezenfelül mindig meg kell feleltetni a lokális 
igényeknek és előírásoknak, valamint fontos a he-
lyi közösségek elfogadása. Ezek miatt az épületek, 
még ha hasonló sémára is készülnek, mindig egye-
diek lesznek (Davis 2004, 67).

Változásokra van szükség a hajléktalanokkal 
kapcsolatos hozzáállásban és helyzetük kezelési 
stratégiájában. Előrelépést nagyon nehéz elérni, 
még egy kisléptékű – új funkciókkal ellátott, integ-
rációt segítő – épület megépítése is drága. Ráadá-
sul egyszerre csak 25-50 embernek tud segíteni, 
ami elenyésző a hajléktalan populációt tekintve. 
Azonban az építési kiadások nem összevethetők  
a méltóságukat visszakapott emberek számával. El 
kell tudni fogadni azt a tényt, hogy a hajléktalanok 
többsége nem szeret hajléktalan lenni, csak önerő-
ből nem képes megszabadulni a helyzetéből. Azt is 
látni kell, hogy olyan esetekben amikor a lakókat 
érdemesnek tartjuk a lakhatásra, akkor számukra 
is közpénzből építünk, mint például a kollégiumok, 
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vagy védelmünk érdekében a börtönök. Ezen felül 
pedig a hajléktalanság elfedésére fordított erőfe-
szítéseket az okok kezelésére lehetne átcsoporto-
sítani, ami lakhatási és integrációs létesítményeket 
jelenthetne (Davis 2004, 77). A befektetett érték 
nem csupán a segítségnyújtás, hanem egy invesz-
tíció is arra vonatkozólag, hogy a népesség instabil 
rétege esélyt kapjon arra, hogy ismét aktív tagja 
legyen a társadalomnak. Mindezektől függetlenül 
mindhárom terv esetén törekedtünk a költségha-
tékony és mértéktartó építészeti megoldásokra. 
A munkák igazolják, hogy a tervezési irányelvek 
különböző léptékhez igazodhatnak. Nemcsak egy 
újépítésű, hanem egy meglévő épületállományban 
is alkalmazhatók. Mindhárom koncepció azonos 
irányelvek mentén készült, de a tervezés sajátossá-
gai különböznek. Ezt nagymértékben meghatároz-
ta a célcsoport, a lokalizáció és az épített környezet.

TÉZIS 4 – INTEGRÁCIÓS MODELL ADAPTÁLHATÓSÁGA

Az építészeti integrációs modell a különböző lépté-
kekhez és tervezési feltételekhez, valamint a hajlékta-
lan emberek célcsoportjaihoz adaptálható tervezési 
irányelveket és fő funkcionális csoportokat magába 
foglaló építészeti útmutató, mely a hajléktalan embe-
rek társadalmi integrációját segítő létesítmények épí-
tészeti tipológiájának fejlesztését segíti.

7.1 FŐ FUNKCIONÁLIS CSOPORTOK ELOSZLÁSA

A tervek esetén a lakhatás, a szolgáltatásmarke-
ting és a rehabilitáció funkciócsoportok elosztásá-
nak arányát ugyancsak a célcsoport és a lokalizáció 
határozta meg. A valóságban ezeket az arányokat 
a gazdasági feltételekhez és a különböző szakterü-
letek által összeállított tervezési programokhoz is 

7.1 ábra:  Fő funkcionál is  csoportok e losz lása
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pontosítani szükséges. A három terv esetén az 5.2 
pontban meghatározott funkciócsoportok a követ-
kezőképpen oszlanak el.

A grafikonról leolvasható, hogy a lakhatás funk-
ciócsoport aránya minden terv esetén a legna-
gyobb, hiszen az elsődleges cél minden esetben 
a fedél nélküli állapot megszüntetése. Az arányok 
meghatározásakor nem csupán a lakószobák ke-
rültek számításba, hanem a hozzájuk kapcsolódó 
vizesblokkok, közösségi terek és kiszolgáló funkci-
ók (pl. mosoda).

Ezt követően prioritást élvez a rehabilitáció funk-
ciócsoport, melynek százalékos aránya vetekszik a 
szolgáltatásmarketing funkciócsoport arányával. 
Korábban említésre került, hogy e két kategória 
szolgáltatásai sok esetben összemosódnak, emiatt 
egyes helyiségek akár átcsoportosíthatóak egyik 
vagy másik kategóriába. A számításoknál a reha-
bilitációs funkciócsoportba az ügykezelő irodák, 
a személyzeti közösségi és kiszolgáló részleg, az 
esetkezelések helyszínei és a hozzá kapcsolódó 
közösségi részleg, az orvosi helyiségek csatlakoz-
nak, valamint azok a foglalkoztató részek, melyek 
üzemeltetése nem kapcsolódik a szolgáltatásmar-
keting részhez. Utóbbi funkciócsoport százalékos 

meghatározásához minden olyan szolgáltató szek-
tor beletartozik, mely munkát és bevételi forrást je-
lent a létesítmény üzemeltetéséhez, valamint azok 
a foglalkoztató részek (pl.: tanműhely), melyek a 
funkciócsoport üzemeltetéséhez közvetlenül kap-
csolódnak.

A tervi konklúziók és a kutatás ismeretei alapján 
megállapítható, hogy a legoptimálisabb arányelosz-
lás a funkciócsoportok között a harmadik integrá-
ciós modell (The Safe House) esetén valósult meg. 
A lakhatás százalékos aránya majdnem egyenlő 
a rehabilitáció és szolgáltatásmarketing együttes 
arányával, ami megmutatja, hogy a hajléktalan em-
berek társadalmi pozíciójának megerősítéséhez 
közel azonos figyelmet kell szentelni a munkale-
hetőségekre, a rehabilitációra, a képzésekre és az 
integrációra, mint a lakhatásra. Meggyőződésem, 
hogy a három funkciócsoport megfelelő eloszlása 
kulcsfontosságú a projekt sikerét tekintve, melyet 
nagymértékben befolyásol a gazdasági tényező, 
mind bevételi, mind kiadási szempontból. Azonban 
elismerem, hogy a legoptimálisabb arányeloszlás 
meghatározásához további vizsgálatra van szüksé-
ges interdiszciplináris kutatómunka keretében.
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7.2 ábra:  Lakhatási  formák funkciókapcsolatai

7.2 LAKHATÁSI FORMÁK

A lakhatási formák eltérőek a három tervnél, 
mely különböző komfortfokozatokat mutat be. 
Ezek kialakítását a célcsoport, a lokalizáció és az 
épített környezet figyelembevétele mellett, a pályá-
zati kiírások is befolyásolták. A három terv esetén 
a lakhatási formák funkciósémája a következőképp 
alakult ki:

Az Urban Shelter koncepcióterv esetén koope-
rációs lakhatási forma valósult meg, mely 6-8 sze-
mély számára privát lakószobát biztosít, melyek 
mindegyike a közös használatú terekből nyílik. A 
lakók közös teakonyhát és vizesblokkot használ-
nak, mindemellett egy kisebb méretű közösségi 
tér (nappali) is helyet kapott. A lakóblokk összessé-
géhez egy nagy közösségi konyha, udvar és terasz 
kapcsolódik.

A RELOAD és a The Safe House tervpályázat kon-
cepcióterve 2 és 4 személyes lakószobákat mutat 
be kollégiumszerű elrendezésben, amikhez vi-
zesblokkok kapcsolódnak. A lakószobák csupán a 
pihenést, elvonulást szolgálják, a közösségi terek, 
a mosási és főzési lehetőségek más épületrészben 
kaptak helyet. A RELOAD koncepcióterv új épü- 

 
 
letrész stúdiólakásai minimális életteret nyújt az 
önálló lakhatáshoz. Egy légtérben kapott helyet a 
nappali élet helyszíne, a teakonyha, a vizesblokk és 
az alvóhelyiség.

A valóságban a lakhatási formák kialakítását 
főként a gazdasági feltételek befolyásolják. Véle-
ményem szerint azonban ezeket főként a célcso-
porthoz és a rehabilitációs programokhoz kellene 
igazítani. Például egy kollégiumszerű elrendezést 
sokkal könnyebben tudják otthonuknak érezni és 
elfogadni a fiatalok, mint az idősebb generáció. 
Feltételezhetőleg számukra a kooperációs lakókö-
zösség alkalmasabb arra, hogy újrafogalmazzák az 
életüket. Viszont az az egyén például, akinek a to-
vábblépéshez főként az önálló élet feltételeit kell 
elsajátítani, feltételezhetőleg a minigarzon kialakí-
tás lesz alkalmas.

Bár a beköltözni szándékozó emberek csoport-
jának meghatározása összetett szociológiai kérdés, 
azonban a különböző lakhatási formák segíthetnek 
ebben a kérdésben. Vélhetően nem költözik be egy 
kooperációs lakóközösségbe egy olyan egyén, aki 
képtelen az együttélés feltételeit elfogadni.
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7.3 PRIVÁT TÉR

A magánélet bizonyos fokának megteremtése 
a rehabilitáció szempontjából kulcsfontosságú, 
mivel az növeli a lakók önbecsülését és biztonsá-
gérzetet. A privát élet fizikai elkülönítésének hiá-
nyában szabályok szükségesek a megfelelő együtt-
élés feltételeihez, amit azonban egyes esetekben a 
lakók képtelenek tolerálni. Emiatt a beilleszkedés 
esélye csökken, sőt előfordulhat, hogy szívesebben 
választanak olyan élethelyzetet, amelyet nem irá-
nyítanak ilyen behatások (Davis 2004, 55).

A privát teret főként a lakhatási formával lehet 
leginkább megvalósítani. Értelemszerűen a mi-
nigarzon kialakítás a legprivátabb és legnagyobb 
komfortfokozatú, és ezáltal a legdrágább lakhatási 
forma, mely már magában foglal egy életteret is. 
Ezek kialakítása nem minden estben lehetséges, de 
a tervek és építészeti példák jól bizonyítják, hogy 
bútorzattal, ideiglenes falakkal a lakószobákban és 
a nagyobb terekben is lehet különálló, a privát élet 
védelmét szolgáló, élhető tereket kialakítani.

A modernizmus óta a design és az építészet fel-
adatai közé tartozik a minimális élettér megterve-
zése. A kor társadalmi problémái nyomán az egyik 
legfontosabb tervezési feladattá minősítik a haj-
léktalanhelyzet kezelését, illetve a méltó lakhatási 
körülmények biztosítását. Egy minimális élettérnek 
egyszerre kell kiszolgálnia a funkciót (minimális lak-
hatást) és az otthonosság feltételeit, mely a lakók 
számára az állandóság biztonságát nyújtja (Benkő 
2013, 46). 

A szükséglakás követelményeit az 1993. évi 
LXXVIII. Törvény 91/A. § 6. pontja rögzíti (Jogtár 
1993, LXXVIII), amely kimondja, hogy legalább egy 
helyiség alapterülete 6 m2-t meghaladja; külső 
határoló fala legalább 12 cm vastag téglafal vagy 
más anyagból épült ezzel egyenértékű fal; ablaka 
vagy üvegezett ajtaja van; továbbá fűthető; és WC 
használata, valamint a vízvétel lehetősége biztosí-
tott. Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM (Jogtár 2000) szemé-
lyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről  

 
 
szóló, hajléktalanok átmeneti szállására vonatkozó 
rendelet 105. § (2) d) pontja meghatározza, hogy a 
lakószobában egy ellátottra legalább 4 m2 nagysá-
gú lakóterületet kell biztosítani.

Ezt az alapterület szükségletet összevetve  
a RELOAD pályázat kétszemélyes lakószobáinak ki-
alakításával elmondható, hogy minimális négyzet-
méter-növeléssel és megfelelő bútorzattal nagyfo-
kú élettér javulást lehet elérni. A RELOAD pályázat 
esetén a lakószobák átlagosan 11 és 12 m2 között 
alakultak ki, a meglévő épületadottságok tekinteté-
ben, tehát a rendelet szerint 12 m2-en 3 ember he-
lyett 2 ember szállása lett megoldva. Azonban, ha 
ezt a kialakítást az OTÉK-al (Jogtár 1997) egybevet-
jük, akkor kijelenthető, hogy 2,70 m belmagasság 
esetén a lakóterek lakószobáknak minősíthetőek, 
ami egy humánusabb életteret eredményez.

• OTÉK 85. § (2) b) a huzamos tartózkodás céljára 
szolgáló helyiség szabad mérete 2,00 m-nél kisebb 
nem lehet.
• OTÉK 85. § (4) A helyiség légtérfogata a terve-
zett befogadóképességének megfelelően legalább  
a következő legyen: a) 15 m3/fő a szobákban.
• OTÉK 105. § (2) A lakószoba a lakás minden olyan 
közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, 
fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, leg-
alább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely 
lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti te-
vékenységek folytatását a pihenést (az alvást) és az 
otthoni tevékenységek végzését (Jogtár 1997).

Összességében véve a költségek növelésének je-
lentős részét nem a négyzetméter-növelés teszi ki, 
hanem a hozzájuk kapcsolódó vizesblokkok kiala-
kítása. Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM, rendelet 105. § (2) 
c) pontja kimondja, hogy tizenöt ellátottra legalább 
egy zuhanyozó és nemenkénti illemhely szükséges 
(Jogtár 2000). Azok, akik éltek már közösségben, jól 
tudják, hogy ennyi embernek egy zuhanyzón és ne-
menként egy illemhelyen milyen nehéz osztozni. Az 
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otthonosság és méltóság kialakításán a vizesblok-
kok számának növelésével is nagyban hozzá lehet 
járulni, hiszen a tisztálkodás és az illemhely-hasz-
nálat alapvető emberi szükséglet, mely minden 
embert megillet. A RELOAD pályázat kapcsán el-
mondható, hogy ha négy fő osztozik egy vizesblok-
kon, már az is humánusabb kialakítás, mint amit a 
rendelet kimond.

A létesítményben ugyanúgy, mint a szállás jel-
legű épületek esetén a mosás, főzés, élelmiszertá-
rolás, mosogatás, étkezés, valamint a használathoz 
szükséges berendezések és használati tárgyak tá-
rolását, továbbá egyéb ellátást nyújtó szolgáltatá-
sok színterét is kialakítani szükséges.

Mindent egybevetve kijelenthető, hogy a ter-
vekben szereplő lakhatási formák bármelyikével 
lehet élhető, otthonos és privát szférát őrző lakha-

tást kialakítani megfelelő építészeti eszközökkel. 
A RELOAD pályázat jó példával szolgál arra, hogy 
a létesítmények strukturális kialakítását nem a fé-
rőhelyek száma kellene, hogy befolyásolja, hanem 
sokkal inkább az élhetőbb terek létrehozása. Az 
eredeti épület 380 férőhellyel üzemelt, ma azon-
ban egy emelet ráépítése mellett 221 férőhelyes 
a szálló. A pályázati kiírás azonban ennek számát 
tovább csökkentette 150 főre, és kijelentette, hogy 
ezzel a létszámmal is rentábilis maradhat az épület 
(BME 2020, 13). A férőhelyszám csökkentése lehe-
tőséget adott a tervezőknek az épület működését 
magasabb szintre emelni, több közösségi, foglal-
koztató funkciót kialakítani, illetve élhetőbb lakó-
szobákat létrehozni. Ezek együttese olyan követen-
dő építészeti beavatkozást mutat, mely a lakók és  
a dolgozók méltóságát helyezi előtérbe.

7.3 ábra:  Minimál is  férőhely  v iszonyrendszere
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8. ÉPÍTÉSZETI AJÁNLÁSOK, ADAPTÁLHATÓSÁG

A hajléktalan emberek társadalmi integrációját se-
gítő létesítmények építészeti tipológiája olyan speci-
ális ismereteket igényel az építészek részéről, melyek 
önálló módszertani ajánlásokat magukba foglaló se-
gédletet követelnek.

Ez a fejezet a tervezési feladatok tapasztalataiból 
származó és a kutatás során fellelt információkat 
összefoglaló építészeti ajánlásokat ismerteti. Ezek 
olyan javaslatok, útmutatások, melyek tartalmaz-
zák a különböző terek funkcióleírását és alkalma-
zásuk segítséget nyújthat az 5. fejezetben bemuta-
tott integrációs modell – traumatudatos tervezési 
szempontok figyelembevételével történő – terve-
zésében, tipológiájának kidolgozásában.

A hajléktalan embereknek szánt létesítmények 
tervezésénél is figyelembe kell venni az építési 
szabályzatot, az egészségügyi rendeleteket, vala-
mint azokat az előírásokat, amelyeket más típusú 
épületek tervezésénél alkalmazunk: természetes 
megvilágítás, szellőzés, higiéniás követelmények, 
biztonsági kódexek, tűzmegelőzési intézkedések, 
terek megfelelő méretei, helyszükségletek, rendel-
tetésbeli használhatóság, térvariációk, színek, vizu-
ális kapcsolatrendszer a külső térrel stb.

A létesítményben működtetett funkció és a hoz-
zá kapcsolódó sztereotip megkülönböztetés miatt 
fokozottan fontos, hogy az épített környezet re-
flektáljon a társadalmi, közösségi és szomszédsági 
kontextusra. A megfelelő épített környezet (illesz-
kedés, esztétika) kulcsfontosságú a társadalmi el-
fogadás tekintetében (MacLaren, Pencheva, Macey 
2019, 16).

Az egyes helyiségeknek a tevékenységekhez 
szükséges igazodniuk, oly módon, hogy azok adott 
esetben a különböző térbeli igényekhez kombinál-
hatóak legyenek. A funkciók mindegyikéhez kap-
csolódhat kiszolgáló egység (pl.: raktár, gépészet, 
vizesblokk, mosoda, konyha, szerviz stb.).

A meghatározott irányelveket egy adott létesít-
mény tervezésénél személyre kell szabni, mivel 
azok nem tudnak előzetesen minden kontextust 
figyelembe venni. Ez a rugalmasság ugyanakkor 
lehetővé teszi, hogy az építészek az irányelveket 
szem előtt tartva a helyszínből és a körülmények-
ből merítsenek ihletet (Davis 2004, 144). Visszaté-
rő tervezési dilemma az az elv, hogy az átmeneti 
szálláshelynek hívogatónak és kényelmesnek kell 
lennie, de nem szabad túlságosan otthonosnak 
lennie, mivel úgy a lakókat kevésbé ösztönzi a to-
vábblépésre, ami az átmeneti lakhatás célja lenne 
(Davis 2004, 104).

Ezt egyértelműen cáfolom, hiszen a disszertáció 
több ponton is kifejtette, hogy a fizikai környezet 
milyen fontos szerepet tölt be a hajléktalanságot 
megtapasztaló egyén identitásának alakításában, 
valamint lelki rehabilitációjában. Következéskép-
pen megállapítható, hogy a továbblépés ösztön-
zése érdekében nem szabad kompromisszumot 
kötni az esztétika és a kényelem tekintetében. Az 
integrációs folyamatok elindításának alapja a tár-
sadalmi kapcsolatok kialakításából és a szociális 
viselkedés megfelelő normáinak elsajátításából áll 
(Davis 2004, 94).

A létesítmények tervezése során az önálló ház-
tartásvezetés készségének elsajátításához teret kell 
biztosítani a mosás, a főzés, az étkezés funkcióknak, 
továbbá egyéb ellátást nyújtó szolgáltatásoknak is.
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8.1 ábra:  Funkciócsoportok kapcsolat
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8.1 FUNKCIÓKAPCSOLATOK

A fejezet a korábban ismertetett fő funkcionális 
csoportok (lakhatás, rehabilitáció és szolgáltatás-
marketing) egymáshoz való viszonyán keresztül 
elemzi az integrációs modell funkcionális működé-
sét és kapcsolatrendszerét. A térszervezési tipoló-
gia (elképzelt geometriai tér) segít a logikus elren-
dezés ismérveinek vizsgálatában, átláthatóvá teszi 
az információkat és meghatározza a fő funkció-
csoportok feladatát, azonban a környezeti válto-
zatosság, és az építészetet befolyásoló előírások, 
szabályozások tekintetében a kapcsolatrendszer 
számtalanképpen variálható (Benkő 2013, 112).  
A fő egységek között nem állapítható meg hierar-
chikus rendszer, a funkciócsoportok egy egymással 
kölcsönhatásban lévő kapcsolatrendszert alkotnak. 
A szükségszerűségek tekintetében a fő funkcioná-
lis csoportok további alapelemekre bonthatók, 
melynek egymáshoz való viszonyát az átjárható-
ság, az egységek együttes és önálló használható-
sága, a megfelelő kontroll és a vizuális átlátható-
ság határozta meg. A kapcsolatrendszer egyaránt 
alkalmazkodik a munkaköri követelményekhez, 
a rehabilitációs tevékenységekhez és a lakók ma-
gánéletének védelméhez. Az alapelemek egymás-
hoz viszonyított méretaránya megmutatja a lépték 
hangsúlyait. A térszervezési ábra középpontjában 
álló kapcsolati tér szerepét tekintve összeköti a fő 
funkcionális csoportokat, ami egyaránt lehet külső, 
belső vagy átmeneti tér is. 

8.2 AZ INTEGRÁCIÓS MODELL MÉRETÉNEK  
MEGHATÁROZÁSA

A nagyobb alapterületű létesítmény több hajlék-
talan embert szolgál ki, illetve a négyzetméterárak 
vagy férőhelyenkénti kiadások alacsonyabbak, de 
összességében véve építésük költséges, ami gyakran 
meghaladhatja a rendelkezésre álló forrásokat. Így 
sok esetben a kisebb létesítményeket előnyben ré-
szesítik, ami a lakókhoz is jobban illeszkedik, hiszen 
a közösségi érzés, a személyes kontaktus és az ott- 

 
 
honosság érzése könnyebben megvalósítható 
(Davis 2004, 73). A legtöbb támogató lakásprojekt 
körülbelül ötven férőhelyes, azonban az üzemel-
tetők, annak ellenére, hogy nem rentábilis, inkább 
negyven férőhelyre korlátozzák a kapacitást (Da-
vis 2004, 73). A negyven főre való korlátozást az 
iskolai csoportokhoz hasonló elvek miatt tartják 
szükségesnek. A kisebb méret nagyobb felügye-
letet és személyesebb odafigyelést tesz lehetővé.  
A hajléktalanságot megtapasztaló egyének túlélési 
stratégiái közé tartozik az elszigetelődés, ami miatt 
nehezebben tudnak kapcsolatba lépni a nagyobb 
csoportokkal. A nagyméretű menedékhelyek job-
ban elnyomják a támogató környezet jellegét.  
A létesítmény méretének növelésével erősödik az 
intézményi jelleg is. A kisebb léptékű objektumok 
könnyebben alkalmazkodnak az otthonnak megélt 
tér élményéhez, ugyanakkor a túl kevés létszám-
mal működő menedékek veszélyeztethetik a szol-
gáltatás hatékonyságát, mivel a gazdaságosság 
ellen irányulnak. Ezzel szemben nagyobb alapterü-
leten több képzési és rehabilitációs tér helyezhető 
el (Davis 2004, 104).

Ezek alapján a létesítmények méretének meg-
határozásánál a döntéshozóknak kell megterem-
tenie az egyensúlyt a lakók száma és a gazdasági, 
társadalmi korlátok között. A kisléptékű projektek 
magasabb egységárakkal járnak, mivel az épület 
ütemezése jelentős kezdeti kiadást jelent, míg ez 
csökkenthető egy nagyobb léptékű építkezéssel. 
Azonban egy kisebb épület – ahol korlátozva van  
a lakók száma és az épület mérete – könnyebben 
kezelhető, jobban tud alkalmazkodni a támogató 
szolgáltatásokhoz, és kisebb hatást gyakorol a kör-
nyező közösségre, jobban illeszkedik a városrészek-
hez, mint a nagy komplexumok (Davis 2004, 69). 
Tehát a magasabb kiadások ellenére a több kisebb 
épület hatékonyabbak, mint egy nagy komplexum.
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8.3 FUNKCIONÁLIS JELLEMZŐK

8.3.1 A MEGÉRKEZÉS TERE

Az integrációs modell megérkezési szituációja 
két funkciócsoportot, a lakhatást és a szolgáltatás-
marketinget szolgálja ki. Ebből adódóan az épü-
letnek rendelkeznie kell legalább egy privát és egy 
publikus bejárattal. Utóbbi az épületben üzemel-
tetett nyilvános szolgáltatások (pl. kávézó) helyszí-
neit nyitja meg. Tekintettel a lakók magánéletének 
megóvására, a publikus megérkezést el kell különí-
teni a privát bejárattól, mely a lakhatás funkciócso-
port helyszíneit nyitja meg.

A privát megérkezés tere egyúttal egy biztonsági 
tér is, ami átmentet képez az utca és az épületben 
működő egyéb funkciók között, mindemellett a lá-
togató első benyomását is erősen meghatározza. 
Emiatt fokozott figyelmet szükséges fordítani kiala-
kítására (MacLaren, Pencheva, Macey 2019, 16).

Az új kliensek számára – akik feltételezhetőleg 
labilis és fenyegető élethelyzetből érkeznek – egy 
ismeretlen helyre megérkezni riasztó lelki teher, 
emiatt vizuális biztosítékot kell nyújtani számukra, 
hogy biztonságos térbe érkeztek. Jól átlátható, nyi-
tott, nyilvános, és szívélyes bejárati megközelítést 
kell nyújtani. Ez a kialakítás nem csupán az új klien-
sek, de a létesítmény lakói számára is kulcsfontos-
ságú, hiszen az intézményi jelleggel ellentétben az 
otthon érzését erősíti, ami a lelki rehabilitációhoz 
elengedhetetlen. Másfelől, a biztonsági szempon-
tokat figyelembe véve a bejárati térben lehetővé 
kell tenni a személyzet számára, az épületbe belé-
pők személyazonosságának és mentális állapotá-
nak ellenőrzését, ami védelmet nyújt a nem kívánt 
látogatóktól. Itt történik az adminisztratív munka, 

8.2 ábra:  Pr ivát  bejárat i  sz i tuáció sémája
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a vendégek bejelentkezése, a bérlők nyilvántartá-
sa. Az ilyen változatos lakosságot kiszolgáló léte-
sítményeknek számolniuk kell a váratlan és szo-
katlan eseményekkel. Emiatt a bejárati tér fontos 
funkcionális követelménye, hogy biztonságos teret 
nyújtson, amelyet szükség esetén le lehet zárni a 
fő közösségi térről (MacLaren, Pencheva, Macey 
2019, 16-17).

Mindezeket figyelembe véve a bejárat közvetlen 
közelében egy adminisztrációs helyiséget (portát) 
szükséges kialakítani, mely amellett, hogy a be-
térőknek nyújt központi tájékoztatást és segíti az 
adatok rögzítését, a lakóknak recepciós szolgálatot 
és felügyeleti kapcsolatot is biztosít. A recepciós 
pult azt sugallja, hogy a létesítmény jól kezelt és 
biztonságos, ami segíthet a személyzet és kliensek 
közötti bizalom megteremtésében (Davis 2004, 81). 
A lakók számára – akik korábban lakcím nélkül él-
tek – postahelyiséget és üzenő falat kell kialakítani, 
ugyanis ez a kapcsolattartásnak és álláskeresésnek 
is fontos eleme. Ehhez szükséges még számítógé-
pes és telefonos hozzáférést is biztosítani a bérlők 
számára, ez akár a bejárati tér vagy a közösségi tér 
részét is képezheti (Davis 2004, 84).

A lakók a közösségi téren keresztül közelíthetik 
meg a privát lakórészt, az új klienseket az admi-
nisztrációt követően egy üdvözlőszobába irányít-
ják. Ennek privát és biztonságos teret kell nyújta-
nia, amely lehetővé teszi az új vendég számára, 
hogy megbeszélést folytathasson a személyzettel 
anélkül, hogy fenyegetve érezné magát. Ennek ér-
dekében az üdvözlőszobának akusztikusan el kell 
különülnie a közösségi terektől, de vizuális kapcso-
latot kell teremteni azzal, üvegezett ajtó, paraván, 
vagy egyéb építészeti eszköz segítségével. Egy ilyen 
tér segít a személyzetnek a bizalom és a kapcsolat 
kialakításában, hiszen a kliens anélkül tud kommu-
nikációt kezdeményezni, hogy más hallaná a be-
szélgetést, ugyanakkor viszont vizuális biztosítékot 
kap arról, hogy nincs egyedül egy idegen emberrel. 
Az üvegezett paraván rálátást enged a közösségi 
térre, így az új vendég a közösség részének érez-
heti magát. Mindemellett lehetőséget kínál az új 

klienseknek, hogy feldolgozzák új környezetüket, 
mielőtt belépnek az épület központjába (MacLa-
ren, Pencheva, Macey 2019, 20-21).

Az üdvözlőszoba alkalmas a lakók vendégeinek 
fogadására is az esetben, ha nem szeretnék őket 
a privát térben fogadni. A felügyelt kapcsolattartás 
esetén, szülő-gyermek interakciók színtereként is 
szolgálhat az üdvözlőszoba, valamit a személyzet 
és a lakók beszélgetéseinek (esetkezelések) hely-
színeként is használható, privát, mégis kötetlen 
környezetben.

8.3.2 KÖZÖSSÉGI TÉR

A közösségi terek megalapozzák az emberi kap-
csolatokat, az összetartozás érzését. Helyszínei 
lehetnek különböző összejöveteleknek, rendezvé-
nyeknek.

A közös használatú, nyilvános terek elhelyezése 
során előnyös, ha a létesítmény központi részén 
helyezkedik el, és nem annak perifériáján. Ez mó-
dot adhat arra, hogy átmenetet képezzünk a nyil-
vános területről a személyesebb belső tér felé. Így 
egy olyan, közösségi tevékenységek központjaként 
szolgáló tér alakulhat ki, ami erősíti a spontán talál-
kozások színterét, és összeköti a találkozási pontot 
a privát térrel. A lakók itt közösségben érezhetik 
magukat, de adott esetben akár vissza is tudnak 
vonulni a magánterületre (Davis 2004, 85). Ugyan-
ilyen fontos közösségi szerepet tölthet be a belső 
udvar, mely nem csupán a különböző funkciókat 
tudja támogatni és összekötni, de szabadtéri rekre-
ációnak is teret ad. A tervezőnek gondoskodnia kell 
arról, hogy a külső tér különböző szabadtéri tevé-
kenységeknek (pl.: növénytermesztésnek, sporto-
lási lehetőségeknek, közös programoknak) helyet 
tudjon adni.

A kültéri területet érdemes közvetlen kapcso-
latba helyezni a beltéri közösségi térrel, melynek 
ugyanúgy különféle társadalmi környezetet kell 
biztosítania a lakók számára. A kertnek elsősorban 
közösségi térként kell működnie, de lehetőséget 
kell kínálnia az egyéni időtöltésre is. A kültéri terü-
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letet fizikailag és vizuálisan is le kell választani az 
utcáról, illetve a szomszédokról. Ennek egyik célja a 
lakók biztonsága és magánéletük biztosítása, más-
részt a negatív szomszédsági megítélés csökkenté-
se (MacLaren, Pencheva, Macey 2019, 28-29).

Amennyiben a szabadtéri tevékenységek az épü-
let belsejébe koncentrálódnak (a belső udvarba), 
úgy a létesítmény audiovizuális hatása csökken, 
mely pozitív módon járul hozzá a szomszédsági el-
fogadáshoz (Davis 2004, 85).

Itt adódik lehetőség a dohányzóhelyiség elhelye-
zésére is. Demográfiai adatok alapján elmondha-
tó, hogy a dohányosok aránya a hajléktalanságot 
megtapasztaló emberek körében magas, ami talán 
a függőséget okozó magatartás tágabb problémáit 
tükrözi. Míg a belső helyiségekben való dohányzást 
lehet tiltani, addig az épületen kívül nemigen lehet 
meggátolni. Emiatt érdemes a létesítmény belső 
udvarában vagy egy átriumban dohányzóhelyisé-
get létesíteni, így ez a kialakítás a szomszédok azon 
aggodalmaira is választ nyújt, miszerint alternatíva 
hiányában a lakók a nyilvános tereken dohányoz-
zanak. A dohányzóhelyiséget célszerű olyan helyen 
elhelyezni, amire a személyzet rálát, hogy azt más 
függőségi tevékenységre ne lehessen használni 
(Davis 2004, 88).

Érdemes a közösségi tereket egyben közlekedési 
zónaként is hasznosítani, ahonnét elérhetőek a kö-
zös használatú terek, például mosókonyha, társal-
gó vagy könyvtár. Ez az elrendezés erősítheti a vi-
zuális sokszínűséget és az érdeklődést a nyilvános 
helyiségekben zajló tevékenységek iránt, valamint 
erősíti a mozgásszabadságot. A több úti cél közötti 
választási lehetőség megteremtése erősíti a lakók 
méltóságát, mivel feltételezhetőleg korábbi életvi-
telükben a mozgásszabadságuk és döntési lehető-
ségük korlátozva volt (Davis 2004, 87). A közösségi 
környezet fontos szerepet játszik a szocializációs 
készségek elsajátításában – a kapcsolattartáson 
felül –, olyan helyet jelent, ahol megtanulhatók 
az osztozás és a bizalom feltételei, melyek az ön-
álló életbe való továbblépés alapvető lépcsőfokai. 
A lakók itt fogadhatják családtagjaikat, barátaikat 

anélkül, hogy a privát teret (szobát) megsértenék. 
Mindemellett alkalmas arra, hogy a támogató sze-
mélyzet egy nyilvános térben informálisan beszél-
gessen és tanácsokat adhasson az ügyfeleknek 
(MacLaren, Pencheva, Macey 2019, 13).

A közösségi terekben félprivát és privát helyeket 
is el kell helyezni, melyek a visszavonuláshoz, csen-
des beszélgetésekhez, tanuláshoz, szabadidő el-
töltéséhez szükségesek. A kialakítás fő szempont-
ja tehát, hogy különböző létszámú csoportoknak 
tudjon teret kínálni. A szociális lehetőségek széles 
skálája segíthet abban, hogy mindenki megtalálja 
a neki megfelelő helyet egy közösségben. A külön-
böző méretű terek biztosítása segítheti ezeket az 
igényeket kielégíteni (MacLaren, Pencheva, Macey 
2019, 26), (Bollo, Donofrio 2021, 11).

A közösségi terek javasolt négyzetméter-kialakí-
tása, mely egyensúlyban áll a traumatudatos terve-
zés és a költséghatékony pragmatikus megfontolás 
között, a következő ajánlást teszi: amennyiben egy 
közösségi térben egy lakóra 3,7 m2 alapterület jut, 
és legfeljebb 15 lakóra jut egy közösségi tér, akkor 
egy 15 főt magába foglaló közösségi térnek mini-
mum 55,5 m2 kell lennie (Bollo, Donofrio 2021, 14). 
Amennyiben lehetőség van rá, javasolt több kisebb 
közösségi tér kialakítása, vagy egy nagy térrész te-
vékenységi zónákra való felosztása, amely egyidejű 
vagy egymást követő több tevékenységet is ki tud 
szolgálni (Bollo, Donofrio 2021, 13).

8.3.3 PRIVÁT TÉR 

A támogató lakhatás esetében is értelemszerű, 
hogy a magánélet és kényelem szintje a befektetési 
érték függvényében növekszik. A hajléktalanságot 
megtapasztaló emberek számára a privát tér feletti 
kontroll biztosítása – mely az egyén szükségleteit, 
vágyait és preferenciáit képviseli – nagymértékben 
segíthet a lelki otthontalanság leküzdésében (er-
ről bővebben: 3.2-es fejezet). A gazdasági helyzet 
gyakran kizárja a teljesen független szállás lehe-
tőségét, azonban az építészeknek törekedni kell a 
magánélet védelmét szolgáló megoldásokra (erről 
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bővebben: 7.2-es bekezdés). A privát helyiségek el-
sősorban a pihenést, az elvonulást szolgálják.

A többágyas lakóblokkok esetében a kliensek bi-
zalmának elnyerése érdekében zárható szekrénye-
ket kell biztosítani, mely a hajléktalanságot meg-
tapasztaló egyének esetében kiemelten fontos, 
hiszen jellemzően a hozott tárgyak alkotják az ösz-
szes tulajdonukat, emiatt ennek védelme fokozott 
figyelmet igényel. Ezek közé tartozhatnak a haj-
léktalanság előtti életük emlékei, ami fontos kap-
csolatot és ösztönzést jelenthet egy stabilabb élet 
kialakításához. A holmikkal való foglalkozás tehát 
elengedhetetlen része a privát helyiségek tervezési 
folyamatának, melyek igényeit főként bútorzattal 
lehet megoldani. A tárolást igénylő tárgyak három 
kategóriája, a háztartási cikkek, a ruhák és a sze-
mélyes tárgyak például: szemüveg, könyv, óra stb. 
(Davis 2004, 98).

Amennyiben a bútorok rendelkeznek olyan felü-
lettel, amelyre a lakók rögzíteni tudnak személyes 
feljegyzéseket (pl.: fényképeket, posztereket), úgy 
az adott bútor a lakó egyéniségéhez alakítható, ami 
az otthonérzést és a méltóságot erősíti. Ugyanezt 

a célt szolgálja a fényszabályozás lehetősége, mely 
kontrollt biztosít a lakóknak a környezetük felett, 
emiatt minden privát térnek rendelkeznie kell egy 
éjszakai lámpával. A bútorok kialakításánál fokozott 
figyelmet kell fordítani a tisztíthatóságra, például 
ha az alsó fiókok teljesen kihúzhatók, és a bútorok 
tartószerkezete vázrendszeres, akkor a bútorok 
mögött is könnyen megoldható a tisztíthatóság és  
a rovarirtás (Davis 2004, 98).

A fent vázolt irányelvek mindegyike érvényesül a 
RELOAD pályázatban tervezett egyedi bútorcsalád 
koncepciónál, mely azonban megvalósíthatósági 
szempontból továbbdolgozást igényel. Az alábbi-
akban a tervezést befolyásoló szempontrendsze-
rek kerülnek bemutatásra, amik kiindulási alapot 
biztosíthatnak hasonló megoldások kereséséhez.

A bútorcsalád két részből áll, egy ágyból és 
egy hozzá kapcsolódó tárolófelületből, melynek 
hátsó oldalán egy nyitott polcrendszer található,  
a személyes holmik tárolására. A felső polc ele-
me továbbnyúlik az ágy fölé, ami további tárolási 
lehetőséget nyújt, valamint alkalmas fényforrások 
elhelyezésére. Az alsó fiókok bőröndök, utazótás-

8.3 ábra:  Pr ivát  tér  k ia lakí tása bútorzattal
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kák vagy egyéb holmik tárolására használhatók 
és teljes egészében kivehetők a tisztíthatóság ér-
dekében. Az ágy feletti rész nyitott, azonban a por 
felgyülemlésének megakadályozása érdekében, 
az ágy rövidebbik oldalfala zárt, ezzel kijelölve a 
személyes teret, valamint itt elhelyezhetőek kü-
lönböző feljegyzések. A privát szféra érzése tovább 
növelhető, ha a tartószerkezet vázára elhúzható 
függönyt helyezünk. A bútorhoz kihajtható, mini-
mális méretű asztalfelület kapcsolódik. 

Kijelenthető, hogy a független szállás lehetősé-
gének hiányában a privát tér érzetét egyedi térszer-
vező eszközökkel erősíteni lehet. Az egyszemélyes 
szobák egyénre szabásának egyik módja a haszná-
lathoz szükséges berendezések megválasztható-
sága. Erre a célra adománybútor raktárt is el lehet 
helyezni az épületben, ahol a lakó kiválaszthatja a 
számára megfelelő bútorzatot.

8.3.4 KONYHA ÉS ÉTKEZŐ

Az étkezés nem csupán fizikai szükséglet, hanem 
a szociális készségek elsajátítására és a szociális igé-
nyek kielégítésére is szolgálhat. A rendszeres közös 
étkezés egy módja annak, hogy nyugodt környezet-
ben találkozzunk másokkal. A közösségi konyha és ét-
kező közvetlen funkcionális kapcsolata megteremti  
a közös ételkészítés és étkezés lehetőségét (Davis 
2004, 90-91). Mindemellett az életvezetési kész-
ségek elsajátításán keresztül kívánja előmozdítani  
a függetlenséget, ami komoly követelményeket 
támaszt a lakókkal szemben. Ezeknek a tereknek  
a fenntartása megfelelő koordinációt és együttmű-
ködést igényel, ami még azok számára is nehéz, akik 
megfelelő szocializációs háttérrel rendelkeznek. 
A lakók korábbi életvitelét tekintve feltételezhető, 
hogy korlátozott ismeretekkel rendelkeznek az 
ételkészítésről és a táplálkozásról, valamit sajátos 
étkezési szokásaik és preferenciáik vannak, emiatt 
nehezebben alkalmazkodhatnak egy kooperációs 
konyhához (Davis 2004, 91). Ennek tekintetében 
szükségszerű a lakók megfelelő koordinálása akár 
programok kíséretében, felügyelet mellett.

Emiatt a konyha kialakításánál ügyelni kell arra, 
hogy az tanulási környezetet, kísérletezési lehetősé-
get biztosítson az egyéneknek vagy csoportoknak. 
A tereknek nyitottnak és folyamatosan elérhetőnek 
kell lenniük, hogy ösztönözzék a passzív tanulást, 
a készségek elsajátítását és megosztását. A közös 
szociális térben az egyéni élelmiszerek zárható tá-
rolása erősíti a tulajdonjog érzését, ami az önbe-
csülés megteremtésének egyik eszköze (MacLaren, 
Pencheva, Macey 2019, 24). A folyamatosan elérhe-
tő konyha erősíti a méltóságot, olyan otthont idéző 
szimbolikus jelentéssel, mely az étkezés szabadság-
jogát helyezi előtérbe (Davis 2004, 91).

A nyitott funkció egyben felügyeleti módot is 
biztosít a személyzet számára, hogy szükség ese-
tén segíthessen az esetleges konfliktusok kezelésé-
ben vagy a készségek fejlesztésében. Előnyös, ha a 
konyha a közösségi térrel vizuális kapcsolatban áll, 
így ez a felügyelet diszkrét maradhat. A különböző 
férőhelyes étkezőasztalok elhelyezése fontos esz-
köze lehet a lakók választási lehetőségének meg-
teremtésében. A privát tér lehetőségeitől függően 
egy kisebb teakonyha is rendelkezésre állhat azon 
bérlők számára, akik megfelelő készségekkel ren-
delkeznek annak biztonságos használatához.

8.3.5 KÉPZÉSI HELYISÉGEK

A megfelelő képességek elsajátítása elengedhe-
tetlen ahhoz, hogy a kliensek továbbléphessenek 
az önálló élet felé (MacLaren, Pencheva, Macey 
2019, 33). Emiatt a lelki rehabilitációs tereken felül 
szükséges olyan képzési helyiségeket is létrehozni, 
mely ebben tud segítséget nyújtani. Amennyiben a 
képzés nem igényel speciális teret (pl.: pályaorien-
táció, kisebb oktatás), úgy annak színtere – időbeli 
összeegyeztethetőség esetén – akár a rehabilitáci-
ós helyszínekkel is megegyezhet. Ehhez azonban 
rugalmasan alakítható tereket kell létrehozni, mo-
bilbútorokkal és közvetlen tárolási lehetőséggel.

Ez könnyen kivitelezhető, ugyanis a képzéseket 
és rehabilitációs programokat, a formális előadói 
és közönség szereppel ellentétben, gyakran egy 
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asztal körül tartják. A termek jellege a képzési sa-
játosságoktól függ, ahol a cél a lakók edukációja és 
felkészítése a független életvitelre és foglalkoztat-
hatóságra. Ezekhez a terekhez gyakran számítógé-
pes használat is társul, amit a mai modern techno-
lógiának köszönhetően ugyancsak mobilisan lehet 
kezelni (Davis 2004, 90).

A képzési helyszínek beépülhetnek a létesítmény 
felhasználói funkcióiba is, mint például a közösségi 
konyha esetében, ahol a lakóknak módjuk van az 
ételkészítésre, de alkalomadtán, szervezett progra-
mok kíséretében, a főzési készségeiket fejleszthe-
tik. Ugyanígy a képzési helyszín beépülhet a szol-
gáltatásmarketing funkciócsoportba. Amennyiben 
a létesítményben vendéglátó egység üzemel, úgy 
ahhoz olyan tanműhelyeket lehet kapcsolni, amik 
képzési felületet kínálhatnak a lakóknak.

8.3.6 FENNTARTÁST ÉS INTEGRÁCIÓT 
SEGÍTŐ FUNKCIÓK

A rehabilitációs-integrációs létesítmények gyak-
ran kínálnak munkaügyi képzést klienseiknek szer-
vezett programok keretében, ami megkövetelheti, 

hogy a létesítmény kialakításánál oktatótereket 
is elhelyezzenek. A képzés gyakran összetettebb 
tereket, például kereskedelmi konyhát igényel, 
melyben az éttermi képzés több szinten történik, 
és különböző szinten kínálnak állást. A nagy keres-
kedelmi konyhák drágák, és az építési szabályzat 
követelményei kimerítőek, ennek ellenére azon-
ban egyre gyakoribb foglalkoztatási és képzési le-
hetőséget tulajdonítanak neki. Felismerték, hogy 
az ételkészítés számos társadalmilag hasznos tu-
lajdonságot foglal magában, mint például az ön-
ellátás, a higiénia, és a felszolgálás terén (Davis 
2004, 102). Ezen tulajdonságok elsajátítása nagy-
mértékben segítheti a kliensek önálló életvitelének 
kialakítását. Amennyiben az oktatókonyha nem 
csak a létesítmény lakóinak és más szolgáltatóknak 
az ételkészítését biztosítja, hanem étteremként 
a város szolgáltató szektorához kapcsolódik, úgy 
potenciálisan növekszik a lakók esélye arra, hogy 
különféle társadalmi státuszú emberekkel napi in-
terakcióba kerüljenek. Ez a társadalmi integráció 
egyik fontos feltétele.

A tevékenységalapú tanulás sok esetben az él-
ménypedagógiai módszerekkel is párosul, így  

8.4 ábra:  Funkciócsoportok anal íz ise
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a képzési programok között szerepelhet például 
kézműves műhely. A munka általában egy vezető 
tervező irányításával történik, aki az összetett mun-
kafolyamatokat különválasztva és egyénre szabva 
osztja ki, ami módot adhat arra, hogy mindenki  
a képességeiknek megfelelő munkafolyamatot vé-
gezhesse. Ennek téri kialakítása a műhelytevékeny-
ségtől függ, azonban a funkciókapcsolatokat tekint-
ve előnyös, ha ennek tere a szolgáltatásmarketing 
és a rehabilitációs tér kapcsolatában áll, hiszen 
az itt működő tevékenységek egyszerre szolgálják  
a rehabilitációt és kínálnak munkalehetőséget.

A szolgáltatásmarketing funkciócsoporthoz kap-
csolódhatnak bérelhető terek, például foglalkoz-
tatásokhoz vagy rendezvényekhez, melyek plusz 
bevételi forrást jelenthetnek a létesítmény fenn-
tartásához. Amennyiben ezek a terek időszakosan 

vehetők bérbe, úgy azok kapcsolódhatnak a léte-
sítményben működtetett szolgáltató szektorhoz. 
Például az étterem időszakonként szakmai vagy 
személyes rendezvények színtere, a műhelyek bizo-
nyos időszakokban nyitott műhelyként üzemelnek.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a fenn-
tartást és integrációt segítő funkciók, valamint  
a képzési helyiségek tervezésénél a térbeli és időbe-
li összeegyeztethetőségre érdemes nagy hangsúlyt 
fektetni, ugyanis az jelentős négyzetméter-csök-
kentést eredményezhet. A funkciócsoportokban 
működtetett helyiségek térhasználata sok esetben 
vegyíthető vagy több funkciónak megfeleltethető. 
Ezen térbeli követelmények teljesítéséhez célszerű 
egybefüggő, nagyobb tereket tervezni különböző 
térvariációs módokkal.

8.5 ábra:  Rehabi l i tác iós tér  anal íz ise
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8.3.7 REHABILITÁCIÓS TÉR

Az integrációs modell rehabilitációs szolgálta-
tásokra szánt területet is tartalmaz, melynek ösz-
szetétele a kiszolgálni kívánt célcsoporttól függ. 
Méretaránya az építendő vagy felújítandó épület 
méretének, a rendelkezésre álló finanszírozásnak, a 
kiszolgált lakosság számának és az igényeket kielé-
gítő szolgáltatások jellegétől függ (Davis 2004, 88).  
A rehabilitációs terek fontos szerepet játszanak a kap-
csolatok és életkészségek kialakításában. Ezeknél  
a tereknél is fontos a biztonság és a méltóságteljes-
ség megvalósítása, mely segíthet a személyzetnek 
a bizalom kialakításban (MacLaren, Pencheva, Ma-
cey 2019, 33).

A rehabilitációs helyeknek számottevő ru-
galmas teret kell kínálniuk, ahol gyakorlati, ér-
zelmi és pszichológiai támogatást lehet nyújta-
ni a lakók számára. Számos félprivát és privát 
teret kell biztosítani annak érdekében, hogy  
a személyzet kis csoportokban vagy személyes 
környezetben mentorálhassa a lakókat. A klien-
sek korábbi életvitelből kifolyólag feltételezhetően 
traumát éltek át (érzelmi vagy fizikális bántalma-
zást tapasztalhattak), így egy zárt helyre belépni 
a személyzettel sokaknak nagy lelki terhet jelent. 
Emiatt az egyéni esetkezelés helyszínének (mely le-
het az üdvözlőszoba) közvetlen közelében szüksé-
ges publikus helyiséget elhelyezni, mellyel, áttetsző 
vagy átlátható ajtóval, esetleg paravánnal, akuszti-
kai elválasztást és vizuális kapcsolatot szükséges 
létrehozni. Ez segíthet a személyzetnek a bizalmat 
megteremteni és privát módon beszélgetni a klien-
sekkel anélkül, hogy ők fenyegetve éreznék magu-
kat (MacLaren, Pencheva, Macey 2019, 34-35).

Nagyobb méretű félprivát helyiségek szük-
ségesek a csoportos foglalkozásnak, ahol 
többek között például prevenciós és addik-
tológiai problémákat lehet kezelni, vagy orien-
tációs programokat lehet tartani. A terápia jelle-
gétől függően előnyös, ha az adott tér könnyen 
átalakítható, ehhez hasznos lehet egy szom-
szédos kiszolgálóegység a mobilbútorok tárolá- 

 
 
sára. A kliensek esetében – főként a fiatalabb kor-
osztálynál – az élménypedagógiai módszerek is 
segíthetnek a traumák feldolgozásában, melynek 
hatékonyságát kutatások is bizonyítják. E módsze-
rek figyelembevétele – azon kliensek számára, akik 
ennek befogadására képesek – segíthet a tervezők-
nek és a döntéshozóknak egy fesztelen, oldott kör-
nyezetet létrehozni erre a célra.

A hajléktalan emberek többsége, az érzelmi 
sérüléseiken felül, valamilyen fizikai egészség-
ügyi problémában is szenved. A teljes munkaidős 
egészségügyi központ üzemeltetése a létesítmé-
nyen belül sok esetben gazdaságilag nem kivite-
lezhető, azonban meglehet, hogy a létesítmény 
hozzáférést biztosít különböző egészségügyi szol-
gáltatásokhoz. Az ellátás típusa gyakran tükrözi  
a létesítmény lakosságának összetételét. A létesít-
ményben működtetett egészségügyi helyiség, mé-
retét tekintve, kisléptékű, mely magába foglal egy 
kisebb várótermet, vizsgálótermet, adminisztráci-
ós helyiséget, személyzeti helyiséget és egy aka-
dálymentes mosdót (Davis 2004, 88).

8.3.8 ÜGYKEZELŐ IRODÁK

Míg a rehabilitációs terek elsősorban a progra-
moknak nyújtanak helyet, addig az ügykezelő iro-
dák főként az egyéni esetkezelések helyszínei.

A lakosoknak szükségük van szociális szolgálta-
tásokra a hajléktalanság mögött meghúzódó okok 
teljes körének kezelésére. Ez nem csupán a rehabi-
litációs-integrációs létesítmények esetében fontos, 
hanem az ellátás minden szintjén (Davis 2004, 143).

A megfelelő támogatás nagy hatással lehet az 
önbizalom fejlesztésében és az önálló életvitel felé 
való elmozdulásban. A lakók korábbi életvitelét te-
kintve feltételezhető, hogy szükségük van segítség-
re többek között olyan alapvető dolgokban, mint 
a mindennapi életben való boldogulás (pl.: számla 
befizetése, bérleti díj, időpont egyeztetés), a mun-
kahelyi vagy oktatási lehetőségek keresésében, 
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valamint a segélyszolgálatokkal való kapcsolatfel-
vételben. (MacLaren, Pencheva, Macey 2019, 34).

Az ügykezelő irodáknak vizuális kapcsolatot 
szükséges biztosítani a publikus területekkel, az 
interakció ösztönzése és a biztonság garantálása 
érdekében. Mindig láthatónak és hozzáférhetőnek 
kell lennie a kliensek számára, és egyértelművé kell 
tennie a segítségkérés helyszínét. Ez ösztönözheti 
a lakókat, hogy késztetés helyett önállóan keressék 
fel ügykezelőjüket (Davis 2004, 97). Mindazonáltal 
biztosítani kell az irodákban (szalagfüggöny vagy 
árnyékoló segítségével) a személyzet privát terének 
lehetőségét. A személyzetnek szüksége van kiszol-
gálórészlegre, ahol megfelelő méretű férfi és női 
öltöző, vizesblokk, valamint nagyméretű teakony-
ha és étkező kap helyet. A hajléktalan emberekkel 
dolgozni sokszor nagy lelki terhet jelent, emiatt a 
személyzeti részlegen fontos a lakrésztől izolált 
rekreációs tereket biztosítani. Emellett szükséges 
tárgyalótermet is kialakítani a megbeszélésekhez.

A témában szerzett tervezői, valamint ku-
tatói ismeretek alapján megállapítható, hogy  
a rehabilitációs tér és az ügykezelő iroda funkcio-
nális térkapcsolatai az alábbiak szerint épülnek fel.

A különböző helyiségek egy központi közösségi 
térhez kapcsolódnak, ami a bizalom megteremté-
sében segít. A közösségi tér tagjaként a terápiás 
helyiségekkel anélkül lehet vizuális kapcsolatot te-
remteni, hogy a részvételt kötelezni kellene. Ezáltal 
betekintést engedve a különböző tevékenységekre 
és a kliensre bízva, hogy mikor áll készen a csatla-
kozásra. Az ügykezelő iroda és az egyéni esetkezelő 
szoba is közvetlen vizuális kapcsolatban (áttetsző 
vagy átlátható ajtóval, vagy paravánnal) áll a kö-
zösségi térrel. Így a segítség látható, de a kliensre 
van bízva, hogy mikor kívánja azt igénybe venni.  
A személyzeti közösségi és kiszolgáló részleg nyíl-
hat a közösségi térből, de vizuálisan el kell külö-
nülnie attól, vagy közvetlen az irodák folyosóiról is 
megközelíthető legyen. Az orvosi részleg ugyanúgy 
nyílhat a közösségi térből vagy folyosóról, de ren-
delkezhet külső bejárati szituációval is, ha azt nem 
csupán a lakók használják. Ez esetben biztosítani 
kell az épületben működtetett egyéb funkciók vé-
delmét úgy, hogy a külső használók anélkül tudják 
igénybe venni a szolgáltatást, hogy sértenék a lakók 
magánéletét és a személyzet munkáját.
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9. INTERDISZCIPLINÁRIS MEGKÖZELÍTÉS

9.1 PANNONHALMA CAMPUS

A résztvevők munkáját segítő és értékelő  
szakértők, mentorok és vezetők:  
Szalay Szabolcs – Pannonhalma Campus alapítója és  
főszervezője, Kovács Tamás – Pannonhalma Campus  
alapítója és főszervezője, Fátrai Eszter – Pannonhalma  
Campus ügyvivő szakértő, Dr. Alpár Vera Noémi –  
gazdálkodási és menedzsment, közigazgatás mentor,
Dr. Dányi Tibor Zoltán – építész mentor, Dr. Fehér Boróka – 
szociológia, társadalomtudományok mentor,
Dr. Ferencz Andor – jogász mentor, Dr. Kántor Árpád –  
pszichológus mentor, Szintén Bianka – kurzusvezető

A hajléktalanság összetett problémájának ke-
zelése több tudományág bevonását igényli. A kü-
lönböző diszciplínáknak egyénileg és együttesen 
is olyan innovatív megoldások után kell kutatniuk, 
melyek szenzitíven és innovatív módon reagálnak a 
hajléktalanságra.

Az építészeti integrációs modell komplex műkö-
désének feltételeit vizsgálva arra a következtetésre 
jutottam, hogy a kutatás interdiszciplináris kiter-
jesztése szükségszerű az igények, a feladatok és a 
megoldások pontosabb meghatározása érdeké-
ben.

Foglalkoztatott, hogy a kutatás eredményei mi-
ként kapcsolódnak a hajléktalansággal foglalkozó 
egyéb tudományterületek kutatásaihoz, valamint 
hogy egy interdiszciplináris közeg hogyan viszonyul 
az építészeti integrációs modell fejlesztéséhez.

Azt feltételeztem, hogy a hajléktalanok társadalmi 
integrációját segítő építészeti modellben megfogal-
mazott irányelvek a kapcsolódó tudományterületek 
ismereteivel fejleszthetők, és egy, az interdiszciplináris 
kutatómunkát összefoglaló megvalósíthatósági tanul-
mány kidolgozását eredményezhetik.

A kérdések megválaszolásához és a feltételezés 
bizonyításához felkerestem a Pannonhalma Cam-
pus elnevezésű nyári egyetem vezetőségét, akik 
készséggel befogadták a kutatásomat, lehetőséget 
adva az eredmények alapjait felhasználva egy fel-
adatkiírás létrehozásához és egy interdiszcipliná-

ris kurzus vezetéséhez. A Pannonhalma Campus 
egy olyan egyedülálló szakmai rendezvénysoro-
zat, mely évről évre kreatív alkotói közeget teremt  
a különböző szakterületről és más-más egyetemről 
érkező hallgatóknak és mentoroknak egy kreatív 
szakmai együttműködésre.

A Pannonhalma Campus 2016 óta biztosít min-
den nyáron lehetőséget az érdeklődők számára 
egy választott témakör interdiszciplináris közegben 
történő kibontására. A kurzus lényege a feladat 
megoldásán keresztül történő szakmai együttmű-
ködés, az idegen tudományterületek gondolkodá-
sába, ismeretanyagába való betekintés, és a saját 
tudásanyag megfelelő felhasználása a rendelke-
zésre álló egyhetes időtartam alatt. Az összetett 
problémák megoldása során a mentorként részt-
vevő egyetemi oktatók és gyakorlati szakemberek 
tudnak segítséget nyújtani (Pannonhalma 2019).

A VI. Pannonhalma Campus keretében a haj-
léktalanok társadalomba való visszailleszkedését 
segítő integrációs modell fejlesztését tűztük ki cé-
lul öt tudományterület (szociológia, pszichológia, 
gazdálkodás és menedzsment, jog, építészet) be-
vonásával. A diszciplínák kiválasztását a megvaló-
síthatósági tanulmány kidolgozásához szükséges 
információkban kompetens szakterületek hatá-
rozták meg. A kurzuson az említett szakterületek 
mindegyikéből egy-egy a hajléktalanság kérdéskö-
rével foglalkozó szakember vett részt mentorként, 
akik előadásokkal, szakirodalommal és konzul-
tációval segítették a munkát. A résztvevő 28 diák  
4 interdiszciplináris csapatban dolgozott a felada-
ton. A megvalósíthatósági tanulmány koncepcióját  
a csapatoknak az alábbi szempontrendszert figye-
lembe véve kellett kidolgozni:

1. A programba bekerülő hajléktalan emberek kivá-
lasztásának metódusa.
A lakhatás ideiglenességének vizsgálata. Keres-
let-kínálat elemzése.
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2. Tervezési irányelvek vizsgálata a célcsoportra fó-
kuszálva valamint a célkitűzéseinek megvalósítha-
tósági vizsgálata.
A meghatározott célcsoportok:
Gyermekvédelmi gondoskodásból, szakellátásból 
kikerült fiatalok (hajléktalanság veszélyzónájában 
élők), hajléktalan nők, hajléktalan férfiak, hajlék-
talan nők és férfiak, valamint párkapcsolatban élő 
hajléktalan emberek.

3. Megoldási alternatíva felvázolása és elemzése. 
Cselekvési ütemterv. A megvalósításhoz kapcsoló-
dó feladatok.

4. Működési, működtetési javaslat. A modell önfe-
nntarthatóságának vizsgálata. Az üzemeltetés fel-
tételei.

5. A létrehozott szolgáltatások bemutatása. Marke-
tingterv. Kommunikációs terv. Pénzügyi elemzés, 
pályázati források. Kockázatelemzés.

6. A modell adaptálhatóságának vizsgálata a ma-
gyarországi hajléktalanhelyzet kezelésére. Elvárt 
eredmények.

A szakterületek az alábbi feladatkörre fókuszál-
tak, azonban a kurzus során az egyes szakterületek 
problémakörrel kapcsolatos perspektívái módosul-
tak a csapatmunka során, melyek kreatív ötleteket 
eredményeztek.

Szociológia
Szociológiai hatások vizsgálata, társadalmi fenn-
tarthatóság, fókuszcsoport meghatározása, a lak-
hatás ideiglenességének kérdése, lehetséges lakók 
kiválasztása és kompetenciájának felmérése.

Pszichológia
Pszichológiai hatások vizsgálata, fókuszcsoport 
meghatározása, lehetséges lakók kiválasztása  
és kompetenciájának felmérése, addiktológiai és 
mentális betegségek lehetséges kezelése.

Gazdálkodás és menedzsment
Gazdasági fenntarthatóság, közgazdasági hatások 
vizsgálata, épület üzemeltetése és menedzselése, 
lehetséges befektetők vagy szervezetek felkutatá-
sa, anyagi feltételek, partnerek keresése.

Jog
Intézményalapítás jogszabályi lehetőségei, tulajdon-
viszonyok, a lakók döntéshozatali jogai, épület üze-
meltetése, a lakhatás ideiglenességének kérdése.

Építészet
Környezeti fenntarthatóság, építészeti kialakítás, 
szükséges funkciók meghatározása és azok tér-
kapcsolatai, lehetséges helyszínek meghatározása, 
belső működés vizsgálata.

A csapatok a kurzus végén egy előadásban és 
egy tanulmányban ismertették a munkáikat. A csa-
patok eredményei a fent említett szempontrend-
szereket érintve törekedtek az integrációs modell 
megvalósíthatósági tanulmányának koncepciószin-
tű kidolgozására, valamint újabb kreatív ötletekkel 
gazdagították a hajléktalan emberek integrációját 
segítő programok ajánlásait. A megoldási javasla-
tok koncepciói túlmutatnak az építészeti kereteken, 
emiatt azok bemutatása nem célja a dolgozatnak.

Személyes indíttatása az interdiszciplináris ku-
tatómunkának annak kísérlete, hogy az építészeti 
elképzelésekhez más szakterületek miként tudnak 
csatlakozni, és azok fejleszthetőek-e egy megfelelő 
szakmai közegben. Az egyhetes kurzus lehetőséget 
teremtett annak kísérletére, hogy a társszakmák-
kal közösen gondolkodjunk az integrációs modell 
koncepciószintű megvalósíthatósági tanulmányán. 
Másfelől megállapítható, hogy az interdiszciplináris 
szakmai közeg csatlakozni tud az építészeti elkép-
zelésekhez, és a szakmák egyéni megközelítése fej-
leszteni tudja a kutatás eredményeit.

A kurzus során bizonyosságot nyert a kutatás kez-
deti feltételezése is, miszerint az építészet sajátos 
látásmódja, eszközrendszere, a szakágak és a tudo-
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mányterületek ismereteit szintetizáló kvalitása nagy-
mértékben segíthet a hajléktalanság kezelésének stra-
tégiai kidolgozásában.

TÉZIS 5 – STRATÉGIAFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGE

A kutatás eredménye – a hajléktalan emberek tár-
sadalmi integrációját segítő létesítmények építészeti 
tipológiája – potenciális lehetőséget biztosít az érin-
tett tudományágak, döntéshozók és építészek párbe-
szédéhez a tekintetben, hogy hogyan tudunk közösen 
hozzájárulni a magyarországi hajléktalanságot meg-
szüntetni képes stratégiák fejlesztéséhez.

9.1 ábra:  Interdiszc ipl inár is  együttműködés
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10. ÖSSZEGZÉS

A hajléktalan embereknek szánt létesítmények 
vizsgálata révén világossá vált, hogy a magyaror-
szági hajléktalanellátó rendszer ugyan az életben 
maradáshoz elengedhetetlen feltételeket biztosítja 
a szolgáltatásait igénybe vevők számára, azonban 
az ennél magasabb szintet, a társadalom produktív 
tagjai közé történő visszatérést nem, vagy csak ele-
nyésző mértékben tudja pillanatnyilag támogatni.

Az eddigi eredmények alapján az integráció te-
rén nem hatékony, a jelenlegi hajléktalan stratégiai 
felfogás és a berögzült intézkedések átgondolása 
szükségszerű. Ehhez innovatív, hosszú távra szó-
ló, közösségen alapuló megoldások keresése a 
feladat, középpontba helyezve az otthon megte-
remtésének szükségét. A stratégia kidolgozásához 
elengedhetetlen minden érintett, érdekelt fél és 
szakterület részvétele. (EU 2020).

Az épített környezetet alakító szakma képviselője-
ként a hajléktalan emberek társadalmi integrációját 
segítő létesítmények építészeti tipológiájának kidol-
gozásával szeretnék párbeszédet kezdeményezni az 
érintett tudományágakkal és döntéshozókkal, an-
nak reményében, hogy a közös gondolkodás olyan 
kölcsönhatásokat indukál, mely a magyarországi 
stratégiák irányvonalának fejlesztését szolgálja.

Fel kell ismerni, hogy más intézményekhez ha-
sonlóan, a hajléktalan embereknek szánt létesít-
mények kialakítása az általánostól eltérő speciális 
követelményeket igényel, ezért a fejlesztéseknél 
szükség van tervezési irányelvekre. (Davis 2004, 28).

A hosszú távú fenntarthatóság és a rehabilitá-
ció érdekében az irányelveknek tartalmazniuk kell 
a hajléktalanság kezelésében jártas szakterületek 
eredményeit összefoglaló traumatudatos tervezés 
sajátosságait is. Az épített környezet döntő jelen-
tőséggel bír a tekintetben, hogy a lakók a létesít-
ménnyel használati viszonyt alakítanak ki, vagy egy 
otthonnak megélt tér élményeként tekintenek rá, 
ami a rehabilitációs és szocializációs folyamatokat 
megindíthatja.

A kutatás során létrejött első eredmény a huma-
nitárius építészet eszközrendszerét, a hajléktalan-
ság szociológiai megközelítését és az ide vonatkozó 
környezetpszichológiai szempontokat figyelembe 
vevő tervezési programban, az integrációs modell-
ben összpontosult. Ezt követően az adaptálhatósá-
got, megvalósíthatóságot kereső gyakorlati munká-
kon keresztül valósult meg a második eredmény a 
tervekben koncentrálva. Majd, a konzekvenciákat 
kiegészítve a traumatudatos tervezés és gondolati-
ság eszméivel, megfogalmazódtak harmadik ered-
ményként az építészeti ajánlások.

A végső eredmény nem megoldás a hajléktalan-
ság súlyos problémájának kezelésére – a téma ösz-
szetettsége miatt ez nem is volt cél –, viszont olyan 
újszerű, innovatív fejlesztési javaslatokat mutat be 
a magyarországi integrációs létesítmények építé-
szeti tipológiájának fejlesztésére, ami rendszer-
szinten alkalmazható, és alapul szolgálhat egy ké-
sőbbi működő struktúra létrehozásához.

Támogatás és megrendelő hiányában a kutatás 
térbeli vetületei csupán víziók, melyek nem model-
lezik az emberi viselkedést vagy interakciókat, így 
nincs esély terepi megfigyelésekre azt vizsgálva, 
hogy a lakók és a személyzet milyen módon tud-
nak élni az épület adta lehetőségekkel. A kutatás 
folytatásának lehetőségét az empirikus ismeretek 
bővítésben és további kvalitatív kutatásokban lá-
tom (pl. interjúk, terepi megfigyelés).

Másik elképzelhető előrehaladási irány a hajlék-
talan emberek társadalmi integrációját segítő mo-
dell interdiszciplináris közegben történő tovább-
gondolása, és az ott kapott eredményeknek az 
összegzése egy megvalósíthatósági tanulmányban.

A disszertáció elemi részét alkalmasnak gondo-
lom egy rendeltetésbeli és térbeli sajátosságokat 
méltányoló tervezési segédlet kidolgozására, fej-
lesztésére, mely nem kizárólag a rehabilitációs-in-
tegrációs létesítmények kialakításához nyújthat 
támpontot, hanem a magyarországi ellátórendszer 
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egyéb fejlesztési lehetőségeinek traumatudatos 
kialakításához is. A minőségi, traumatudatos épí-
tészeti célkitűzéseket tartalmazó segédlet esélyt 
adhat az átalakítások és beruházások során az op-
timális kialakításra, fejlesztésekre.

Az Európai Unióban 10 év alatt 70%-kal nőtt  
a hajléktalan emberek száma. Minden érintett 
szakmának felelőssége van a hajléktalanság keze-
lésében, és fel kell ismernie az innovatív stratégiák 
kidolgozásának igényét. A hajléktalan embereknek 
szánt létesítmények folyamatos fejlesztéseket igé-
nyelnek, mivel az emberek és a problémák változá-

sát a megoldásoknak is követniük kell.
Közös érdek a rehabilitációt előtérbe helyezni, és 

a hajléktalan emberek produktív életét elősegíten-
dő innovatív fejlesztéseket kutatni interdiszcipliná-
ris összefogással. Párbeszédekre van igény annak 
megvitatásához, hogy mit tegyünk azért, hogy ezek 
a fejlesztési javaslatok valódi segítséget nyújtsanak 
a rászorulóknak. Az építészek a kommunikáció el-
indításával, a szakterületek koordinálásával és az 
eredmények fizikai térbe helyezésével tudnak részt 
venni ebben a rendkívül összetett feladatban.
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https://divisare.com/projects/344192-bonaventura-visconti-di-modrone-delfino-sisto-legnani-the- 
maidan-tent. Utolsó letöltés: 2022.03.20.

2.4 ábra: Hollmén Reuter Sandman, menedék, Moshi
https://www.architectural-review.com/buildings/context-and-collaboration-kwieco- 
shelter-house-by-hollmen-reuter-sandman-architects. Utolsó letöltés: 2022.03.20.

2.5 ábra: Shigeru Ban, infógrafika, saját ábra

2.6 ábra: Diébédó Francis Kéré, infógrafika, saját ábra

2.7 ábra: A lakhatásból való kirekesztettség európai tipológiája 
https://www.feantsa.org/download/hu___2957983251444875415.pdf. Utolsó letöltés: 2022.03.20.

2.8 ábra: Hajléktalanság, saját ábra

3.1 ábra: Alföldi Átmeneti Szállás – BMSZKI, Budapest
RELOAD pályázati kiírás 9.sz. melléklet, helyszíni fotók

3.2 ábra: NoHo Bridge Housing Shelter, San Fernando Valley
https://www.hopeofthevalley.org/nohoshelter/. Utolsó letöltés: 2022.03.20.

3.3 ábra: Alapvető emberi szükségletek 
http://designresourcesforhomelessness.org/about-us-1/ alapján saját szerkesztés.  
Utolsó letöltés: 2022.03.20.

4.1 ábra: Laczkó Juli, terMINI mobilhajlék
https://urbanplayer.hu/dizajn/termini-mobilhajlek/. Utolsó letöltés: 2022.03.20.

4.2 ábra: Reed Watts: moduláris alvófülke
https://www.dezeen.com/2018/12/18/commonweal-modular-sleeping-pods-homeless-housing- 
reed-watts/. Utolsó letöltés: 2022.03.20.

4.3 ábra: Fedél Nélkül térinstalláció koncepciós ábrája, saját ábra

13. KÉPJEGYZÉK
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4.4 ábra: Fedél Nélkül térinstalláció helyszíni fotói, Pécs
Fotókat készítette: Lukács Barnabás

4.5 ábra: Rekreációs installáció helyszíni fotói, Pécs
Fotókat készítette: Dr. Paári Péter

4.6 ábra: TÁMASZ Alapítvány Pécs, Női Átmeneti Szálló és Éjjeli  
Menedékhely festett belső falainak fotói, Pécs
Fotókat készítette: Vucskics Marcell

4.7 ábra: Andrés & José Álvarez Rodar: miniház projekt fotói és ábrái
https://archello.com/project/rodar-habitaculos. Utolsó letöltés: 2022.03.20.

4.8 ábra: Framlab stúdió: Homed rendszer, New York
https://worldarchitecture.org/architecture-news/cvmcn/framlab-designed-honeycombs-
haped-homed-to-give-shelter-to-new-yorkis-homeless.html. Utolsó letöltés: 2022.03.20.

4.9 ábra: Framlab stúdió: Homed rendszer lakókabin koncepciója, New York
https://worldarchitecture.org/architecture-news/cvmcn/framlab-designed-honeycombs-
haped-homed-to-give-shelter-to-new-yorkis-homeless.html. Utolsó letöltés: 2022.03.20.

4.10 ábra: James Furzer of Spatial Design Architects Homes for the Homeless 
https://www.archdaily.com/770386/these-detachable-pods-aim-to-provide-shelter-for- 
britains-homeless. Utolsó letöltés: 2022.03.20.

4.11 ábra: Beloved Community Village és a Colorado Village Collaborative: Tiny Homes, Denver
https://www.coloradovillagecollaborative.org/beloved-community-village. Utolsó letöltés: 2022.03.20.

4.12 ábra: Lehrer Architects, Alexandria Park Tiny Home Village, Los Angeles
https://www.dezeen.com/2021/05/05/alexandria-park-tiny-home-village-lehrer-architects/?li_sour-
ce=LI&li_medium=rhs_block_1. Utolsó letöltés: 2022.03.20.

4.13 ábra: TÁMASZ Alapítvány Edison utcai Férfi Átmeneti Szállás épületének fotója, Pécs
Fotót készítette: TÁMASZ Alapítvány Pécs

4.14 ábra: Albergues Nocturnos, Porto 
https://www.gepectrofa.pt/portfolio/albergues-noturnos-do-porto/.  
Utolsó letöltés: 2022.03.20.

4.15 ábra: Alexander Hagner: VinziRast-mittendrin, Bécs
https://miesarch.com/work/3052. Utolsó letöltés: 2022.03.20.

4.16 ábra: Peter Barber: Holmes Road, London
https://miesarch.com/work/3194. Utolsó letöltés: 2022.03.20.

4.17 ábra: Holland Harvey Építésziroda: Shelter from the Storm, London
https://www.archdaily.com/950057/shelter-from-the-storm-holland-harvey-architects.  
Utolsó letöltés: 2022.03.20.
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5.1 ábra: Integrációs modell, saját ábra

5.2 ábra: Integrációs modell funkciói

6.1 ábra: Belső udvar, saját ábra

6.2 ábra: Helyszínrajz, saját ábra

6.3 ábra: Beépítési koncepció, saját ábra

6.4 ábra: Vendéglátó egység analízise, saját ábra

6.5 ábra: Rendezvénytér analízise, saját ábra

6.6 ábra: Telepítési ábra, saját ábra

6.7 ábra: Étterem és kávézó, saját ábra

6.8 ábra: Publikus bejárat, saját ábra

6.9 ábra: Gazdasági kert, hátsó udvar, saját ábra

6.10 ábra: Utcakép, belső udvar, saját ábra - csapatmunka 

6.11 ábra: Beépítési koncepció, saját ábra - csapatmunka

6.12 ábra: Utcai homlokzat, saját ábra - csapatmunka

6.13 ábra, 6.14 ábra: Alaprajzok, saját ábra - csapatmunka

6.15 ábra: Belső udvar, workshop tér, saját ábra - csapatmunka

6.16 ábra: B-B metszet, saját ábra - csapatmunka

6.17 ábra: Krízis helyiség kialakítása, saját ábra - csapatmunka

6.18 ábra: Meglévő épület földszinti kialakítása, saját ábra - csapatmunka

6.19 ábra: Meglévő épület közösségi terének kialakítása, saját ábra - csapatmunka

6.20 ábra: Oktatási és workshop tér kialakítása az új épületrészben, saját ábra - csapatmunka

6.21 ábra: Lakóblokkok koncepciója, saját ábra - csapatmunka

6.22 ábra: Utcakép

6.23 ábra: Telepítési koncepció, saját ábra - csapatmunka

6.24 ábra: Pékség, saját ábra - csapatmunka
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6.25 ábra: Étkező, saját ábra - csapatmunka

6.26 ábra: Homlokzat, saját ábra - csapatmunka

6.27 ábra: Egészségház metszeti analízise, saját ábra - csapatmunka

6.28 ábra: Egészségház alaprajzi analzíse, saját ábra - csapatmunka

6.29 ábra: Egészségház, saját ábra - csapatmunka

6.30 ábra: Kollégium alaprajzi analízise, saját ábra - csapatmunka

6.31 ábra: Kollégium, saját ábra - csapatmunka

6.32 ábra: Energetikai analízis, saját ábra - csapatmunka

6.33 ábra: Műhely alaprajzi analízise, saját ábra - csapatmunka

6.34 ábra: Műhely, saját ábra - csapatmunka

7.1 ábra: Fő funkcionális csoportok eloszlása, saját ábra

7.2 ábra: Lakhatási formák funkciókapcsolatai, saját ábra

7.3 ábra: Minimális férőhely viszonyrendszere, saját ábra

8.1 ábra: Funkciócsoportok kapcsolat, saját ábra

8.2 ábra: Privát bejárati szituáció sémája, saját ábra

8.3 ábra: Privát tér kialakítása bútorzattal, saját ábra - csapatmunka

8.4 ábra: Funkciócsoportok analízise, saját ábra

8.5 ábra: Rehabilitációs tér analízise, saját ábra

9.1 ábra: Interdiszciplináris együttműködés, saját ábra
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RASZTERES KÉPEK

14. oldal: Humanitárius építészet, saját ábra

30. oldal: Tervezési sajátosságok
https://www.archdaily.com/950057/shelter-from-the-storm-holland-harvey-architects?ad_source=sear-
ch&ad_medium=search_result_all,%20https://hollandharvey.com/portfolio_page/shelter-from-the-
storm/. Utolsó letöltés: 2022.03.20.

42. oldal: Építészeti mintapéldák, saját fotó

64. oldal: Integrációs modell
https://www.alamy.com/stock-photo/clockwise-stairwell.html. Utolsó letöltés: 2022.03.20.

71. oldal: Irányelvi koncepciók
https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article5260196.ece. Utolsó letöltés: 2022.03.20.

102. oldal: Tervi konklúzió 
https://www.flickr.com/photos/definite_yes/19693337890?fbclid=IwAR3WrBhXpoeiV9IhvP14Ly_
NC6Uws4WliYCjN016k1w1xs_TGfzyD6xhhb4. Utolsó letöltés: 2022.03.20.

110. oldal: Építészeti ajánlások, adaptálhatóság
LAKNI KELL 2020 évi újság borítója. Grafikai tervezés: Bőhm Dorottya, Madari Kinga, Móricz Ildikó

124. oldal: Interdiszciplináris megközelítés
Fotót készítette: Körösvölgyi Zoltán

128. oldal: Összegzés
http://www.adeevee.com/2008/01/covenant-house-welfare-organisation-bedroom-kitchen-li-
ving-room-outdoor/?fbclid=IwAR2yCwFj6H58VpjSpdx3j8oPbG3NovelD7fYW_k_Vy9_Pcso3tbkNT13_H4. 
Utolsó letöltés: 2022.03.20.




