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A Tanszéki Terv 1. című tárgyat éveken át Marosi Bálint (1970-2017) 
kollégánk gondozta. Az utolsó általa vezetett kurzus munkáit foglalja össze 

ez a kiadvány, amelyet az ő emlékével ajánl a Középülettervezési Tanszék 
oktatói közössége.

„azt mondd meg nékem
hol lesz majd lakóhelyünk?”
(Bereményi Géza – Cseh Tamás: Budapest)
–
Városaink akut problémája, s ez alól Budapest sem kivétel: visszanyeri-e a mindenkori (bel)város a 
sokfunkciósságát, lakóhely-jellegét, élhetőségét, illetve milyen lépéseket tehetünk ennek megoldására? Jó 
lehet-e és jó lesz-e itt lakni – otthon érezhetjük-e itt még valaha magunkat? A félév során azokat a közösségi 
szituációkat keressük, amelyek segítségével a városra ismét mint otthonunkra gondolhatunk – tervezési 
kutatási feladataink között közösségi helyszínek, otthonok lesznek: bérlakások, lakóközösségek, kollégiumok, 
diákszállások, fiatalos garzonok, hostelek; új és lakatlan épületek lehetőségeinek végiggondolása, mindez 
„itthon”: az egyetem környékén. A kurzus sok közös gondolkodásra számít, csoportos és egyéni kutatásokat 
illetve tervezéseket remél és kínál; a munkát Lévai Tamás (Tarka), Biri Balázs (Hetedik Műterem), építészek 
és Marosi Bálint tárgyfelelős segíti, javasolt irodalom az „Otthon a városban” blog „Lakóközösségi 
összefoglaló” című bejegyzése.
–
(részlet a tárgyleírásból)

Célunk az adott épület megismerése és megértése, a térstruktúrájának megmutatása: hogyan válik az 
abban zajló élet keretévé. A választott épületek gazdag struktúrájúak, törekedjünk ennek a gazdagságnak, 
rétegzettségnek a megmutatására – eközben a grafikai eszközeink legyenek egyszerűek, tiszták és világosak. 
A lenti váz nyilván nem vetíthető rá mindenre ugyanígy, de talán segít mint lehetséges előkép és párhuzam: 
maga a közlés milyensége is a megértés és a tervezés, tálalás része.
Az eszköztár felépítése, épületvizsgálatok – az e félévi első harmad, a vizsgálat mintája legyen az 50 kortárs 
épület értelmezése című könyv grafikai világa! A prezentáció önálló összeállítású képekből, diákból áll majd, 
a végső anyag emellett ennek egy fekvő A4-as lapra szerkesztett nyomtatható változata.
–
(részlet a félév első feladatának kiírásából)
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Alvar Aalto, 
Berlin, Hansaviertel, 1957 
(78 lakás)

Az 1957-es Interbau kiállítás keretében a berlini Hansaviertel területén épült meg az a lakótelep, melynek 
tervezésében a kor építész-óriásai (például Le Corbusier és Gropius) mellett részt vett Alvar Aalto is. A 
világháborúban elpusztult sűrű beépítésű negyed helyére szabad, szellős beépítésű sávháza, pontházak kerültek 
és a lakókat kiszolgáló kulturális objektumok.
Aalto nyolcszintes lakóháza főként családoknak kínál élhető lakóteret a nagyvárosban. A ház pincéjében már 
ekkor közös használatú mosókonyha és hobbyszoba, a tetőn pedig szauna és terasz volt, felkínálva a közösségnek 
az együttlét, a közös tevékenység lehetőségét. Az első látásra szerény, visszafogott külsejű épület falai között a 20. 
század egyik ikonikus, nagy hatású lakástípusa rejlik.
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Szerkesztés
A két ötfogatú torony durván egymás tükörképei, a tükörtengely 
mentén azoban egymáshoz fordul a két egység, megtörve ezáltal 
a monoton ortogonalitást. Az épület homlokzata cikk-cakkban 
ugrál, ezáltal a teraszokl több irányra nyitnak, megszűnik odú-
jellegük. A homlokzati dinamika visszahat az alaprajzra, amely 
a közlekedő visszahúzásával asszimetrikussá válik, s ezt az 
asszimetriát tovább erősítve, az északi torony csökkentésével egy 
kicsi és egy átmeneti lakástípussal gazdagodik a lakásfelhozatal. 
Figyeljük meg milyen következetesen érvényesül ez a visszahúzás 
és az „U” forma úgy az épület egészén, mint egy lakás alaprajzán! 

Térszervezés
Az épületet két egymáshoz 
simuló ötfagatú lakótorony, 
melyek tükörképei a másiknak. 
A közlekedő magok az alaprajzi 
formának köszönhetően 
természetes fénnyel jól 
megvilágítottak. 

Lakásalaprajz szerkesztése
A legjellemzőbb lakásalaprajzban a homlokzattól beljebb húzott nappali a központi 
mag, amely köré, mint egy átrium köré fűzödik fel a lakás többi tere. A nappali így nem 
közvetlenül, hanem egy loggián keresztül érintkezik a külső térrel. Az alaprajz előnye, 
hogy nincsenek benne valódi közlekedők, és a közös használatú helyiségek egy térként is 
használhatók. 

Áramlás a lakásokban
A nappali két oldalához, a hálók és az étkezők felé átmeneti terek simulnak, a lakás terei 
ezáltal egymásba áramlanak. Ezeket a nyitott kvázi-közlekedőket hosszúkás pillérek 
és Aalto belsőépítészetére nagyon jellemző rácsok választják le a nappali szűkebben 
értelmezett teréről. Kellemes átlátások alakulnak ki, nagyobbnak érezzük a folytatás miatt 
a teret és így a privát helyiségek nem közvetlenül a publikusba nyílnak, s ez nagyvonalú 
lakásokat eredményez.

Privát és publikus terek vertikális 
elhelyezkedése
A lakószintek a földszintit leszámítva 
egyformák, a pincében mosoda 
és hobbyszoba, a tetőn szauna és 
napozóterasz kapott helyet, lehetőséget 
adva a közösségi élet kibontakozására.

Telepítés
A lakóépület alaprajza lapított „U” 
betűt formál. Az „U” védettebb, court 
d’honneur-ös oldala az épület fő 
megközelítési iránya felé, egy sétányra 
néz.
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Tájolás
A ház praktikusan É-D-i tájolású. A homlokzat ugrálásának 
köszönhetően minden lakásnak van legalább egy kis déli 
homlokzati szakasza. A szögtörés kedvezően hat azokra 
a lakásokra, amelyek egyébként csekélyebb benapozással 
bírnának.

A homlokzat finoman rezgő dinamikája
Egy lakóháznál szinte elkerülhetetlen, hogy 
használói „belakják”. Az egyszerű, szerelt 
fehér homlokzatburkolatot szinte kiegészítik 
a lakók tarka és színes holmijai. Bizonyos 
nézetből – megcáfolva az épület egyhangú, 
szervetlen megjelenését - a cikk-cakk ugrálás 
érdes, organikus felület hatását kelti.

Fedett-nyitott tér a vezérszinten
A földszinten a két középső lakás elhagyásával egy, a 
környezettel közvetlenül és vizuális kapcsolatban lévő, 
nagyvonalú megérkező fedett-nyitott tér kapott helyet. A 
padok otthonossá teszik a megérkezést és alkalmassá teszik a 
teret a pihenésre, olvasásra, beszélgetésre.

Megérkezés
A teljesen publikus és a még publikus, de már szorosan a házhoz 
tartozó tér közt a rámpa és a burkolt lépcsők által még egy átmeneti 
zóna adódik, igazán jó élményt adva a hazaérkezésnek. A földszint 
padlóvonala félszinttel kiemelkedik a földből, ezáltal a földszinti 
lakásokba se lehet belátni az utcáról és természetes megvilágítást kap a 
pince is.

Az elmaradhatatlan organikus elem
Az előtér mennyezetfestése egy másféle, 
organikus, kerekded világot csempész 
az épületbe, de síkban maradva 
nem konkurál az épület derékszögű, 
pragmatikus szerkesztésével. Ennek  a 
finom, természetet idéző mintának a 
formálása olyannyira a mester sajátja, 
hogy talán hitelesebb, mint egy aláírás.

Interakció a lakók között és és a külvilággal
A tágas, természetes fénnyel elárasztott közlekedő magok 
kiválóan alkalmasak a szomszédolásra. A lakások erkélyéről 
és ezáltal nappalijából pedig szabadon tárul elénk Berlin 
panorámája.

Adagolt fellépcsőzés
Négy kisebb előlépcsőn át jutunk el a lépcsőház 
bejáratáig, lineárissá téve az épület megközelítését. A részletek igényessége

Az épület családi házakra jellemző részletei, belső téralakításának 
gondossága nagyfokú törődésről és alázatról tanúskodik.
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A lakópark külföldről hazájukba a nyugdíjas korukra visszaköltöző munkások számára épült. Utzon Fredensborg 
egy déli lejtőjét választotta a komplexum helyszínéül, ahol szabályozási tervek miatt minimális beépítési szintre 
kellett törekedni, hogy minél több zöldterület maradjon. A funkciója nem csupán a 43 lakóépület, de tartozik 
hozzájuk egy központi épület, étteremmel, könyvtárral, közösségi terekkel, és vendégszobákkal, valamint 30 
lakásból álló sorházegyüttes. A lakások alapelrendezését tekintve, Utzon a már korábban, például a Kingo 
houses projektnél használt L-alakú, zárt udvaros beépítést választotta. Az igazi újítás itt a házak a domboldalra 
való lehelyezésében volt. Ezek a tömbök közvetlenül egymás mellé épültek, így várfal szerű lezárás jött létre 
a természet felé.  Nem csupán az egységek egymáshoz képesti viszonyában fedezhető fel egy játékosság, de 
minden egység egyedi alaprajzzal, és falsziluettel bír. Az egyes konkrét lakások megtervezésését Utzon kiadta két 
tanítványának, egy jól meghatározott sablon alapján. Az egységességben meglévő egyediség nagyszerű példája ez 
az alkotás.

Malmő
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Várfal
A kisvárosi léptékű Fredensborg füves déli lejtőit egy 
zsilipszerű fallal rekeszti le Utzon a városról. A hazaérés 
dramaturgiájának kiteljesedésére ad lehetőséget a lakótelep. 
A mindennapi munkából - ami a társadalomban, az emberek 
között zajik (a városban) - hazaérve, az intim otthonon 
keresztül áthaladva - a gondokat magunk mögött hagyva - 
átjuthatunk egy másik társadalmi helyzetbe, a természetben 
való közös kikapcsolódásba, a közkertbe.

Léptékteremtés
A házak monoton sorolása nagy léptékű személytelen tereket 
eredményezne. A tömbök játékos elmozuldásával kialakulnak 
különböző térsűrűségek az előkertben, illetve a közkertben. 
Ezek a zugok osztják emberi léptékűre az egyébként hatalmas 
tereket. A mozgalmasság pedig megtöri a monotonitást.

Város és természet határán
Fredensborg természeti kapcsolatát észak felől a királyi 
rezidencia tervezett kertje szabja meg, délről pedig Jorn 
Utzon féle lakókomplexum.

Fredensborg

királyi palota

Fredensborg houses

Terek rétegződése
1. - város
2. - bekötőút (térkő)
3. - előkert (sövény)
4. - előtér
5. - nappali - kert
6. - természet (köz)
7. - hálószoba (intim)

Egység
Ebből a léptékből tekintve az épületek tökéletesen egyformának 
tűnnek, az egységességük megkérdőjelezhetetlen, formailag 
tiszta, egyszerű.

1

2
3

6

4

7

5
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Egész
Egy lakás egy egész Utzon tervében, ami két irányban 
kommunikál a külvilággal.
Maga lakás teljesmértékben introvertált, a kert a nappali párja, 
mint egy helység jelenik meg az egészen belül. Nappali, és kert 
párhuzamosságára játszik rá az előtér is, a bejárattal szemben 
helyeszkednek el ezen terek bejáratai is.

Sziluett
A domboldal fizikai adottságai tovább színesítik a az alaprajzon is melgjelenő játékosságot. Minden egyes egység 
egyedi falsziruettet kapott, az elhelyezkedésének, és kilátásnak, szélviszonyoknak megfelelően. Így az egész 
komplexum rajzolata izgalmas, sok részletet rejt.

Átlátások
A lejtős terep révén az épületek tömegei lefelé lépcsőznek. Az utca felöl mind ugyanolyan zárt tömböt mutat. 
Az épületbe való belátás teljesen lehetetlen, néhány épület között átlátni a hátsó kertbe, viszont az épületek 
fölött feltárul a végeláthatatlan természet.

Változatos egység
Az épületekből beépítés típusát tekintve egyféle, alapterület alapján három féle, részleteit tekintve viszont 
negyvenhárom féle van. Ezek a finom különbségek úgy alakultak ki, hogy igazodjon a fal konturja a környezeti 
adottságokhoz, mint szél, nap, táj, belátás. 
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A hatvanas évek különös építészeti erőpróbája volt a budai várnegyed lerombolt épületeinek pótlása. 
Legfontosabb tanulságokat hordozó példája Jánossy György Tóth Árpád sétányon megépült, saroktelken álló 
háza. Az épület mintaszerű erénye a választott gondolat következetes végigvitele, saját világ megteremtése, a kor 
felmutatásával egyidejűleg. ös
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Budapest, Magyarország

„A nagy építészeti stílusok jellemzője, hogy az 
adott feladat alakítja ki az építmények formáját. 
Újra meg újra alakul feladatonként a forma, a 
kor tudatának megfelelően. Nem készen kapott 
téma szerint dolgoztak az építészek, tudatukban 
más korok formavilága nem szerepelhetett. Igaz, 
visszanyúltak elemekért, de ezek új helyen, új 
rendben új értelmet nyertek.”
/Jánossy György, 1961/
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A ház tervezésénél Jánossy nem 
használt egyetlen történelmi 
formát sem, viszont alkalmazta 
azt az arányrendszert, és azt a 
tömegrendszert, azokat az oldásokat 
(mint például a finom törések), 
amivel a vár oly gazdag formájúvá 
válik.

Udvara egy légterű az Úri utca 
38. lakóházéval. Egyrészt, már a 
középkortól egy telek volt e kettő, 
másrészt ezzel is növeli a közösségi 
terek, magánterekhez viszonyított 
arányát. A közös tereknek két szintje 
van: a közlekedés, mely az utca 
síkjától kezdődik, s az udvar, ami 
süllyesztett, és amit a közlekedők 
ölelnek körbe.

A sajátos nemzeti (területi) 
építési mód tekintetében a 
tervező feladata három fázisú 
volt: 1. Az alap technológia 
megoldása. 2. Tipikus 
házstruktúra (változtathatóság). 
3. Karakteresség (egymásra és az 
adottságokra támaszkodva)

„közös tér”

kapcsolatok

környezet

gerincvonal
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Jánossy György

Budapest, Magyarország

A ház nyolc duplex és 4 garzon 
lakásból áll. A struktúra egy tengely 
mentén való sorolásból jött létre, 
melyet e tengellyel párhuzamos 
további tengelyek tagolnak.
(Harántfalas szerkesztés)
A garzonokat és a második 
emeleti gangot a kis keresztutcával 
átellenes oldalon  lévő nyitott-fedett 
lépcsőházból  lehet megközelíteni.

Modern elvű, harántfalas 
szerkesztésnek megfelelő tömör 
oromfalas  saroképület -megjelenés.

struktúra

A homlokzati nyílások gondosan 
mérlegelt arányok szerint tagolják 
a téglafalat.

A kétszintes lakásokból 
következően az egymás fölötti 
ablaksávok különbözőek, 
ami feloldja a szomszédos 
klasszicista épület nagyobb 
emeletmagasságaitól való 
eltérést. Itt fellelhetőek a 
homlokzatszerkesztéshez használt 
tengelyek (párkánymagasságok, 
lábazat, stb.)

Földszint

1. emelet

2. emelet

3. emelet

működés

szerkesztés

kompozíció



03 Tóth Árpád sétány 27 – 1964
Jánossy György
Budapest, Magyarország

Visszaállít egy olyan 
épületkontúrt, amely a metszetek 
tanulsága szerint megszokott 
volt a középkori várnegyedben, 
a főutcákkal párhuzamos 
gerincvonal mellett.

Egyidejűleg használta két  eltérő 
kor építészeti nyelvezetét.

anyag és mintázat

Beton lábazat  és lépcső, nyers tégla fal szürkés- 
türkizkék festéssel. Az ablakok külső falsíkon 
ülnek, a francia ablakok előtt plexi mellvéd van.

síkváltás

A végfal oromzati része vájatolt. Plasztikája 
visszatér a betonlábazaton és a kerítésmezőn.
/Jánossy motívum/

előremutatás

A terv fő jelleme a választott belső törvényszerűségek 
koherenciája és követhető végigvitele. A válaszott alapelv a 
történelmiség. Ebbe helyezi bele Jánossy, magától értetődő 
természetességel, a modernizmus talán hagyományossá lett 
struktúráit. A nagystruktúráktól egészen az elemekig. 
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Vandkusten, Jystrup, 1984, 21 lakás
A Jystrup lakóegyüttes egy családokból álló csoport együttélésének igénye révén jött létre 1984-ben, Dánia kis 
falujában, Jystrupban. A falusi kontextusban elhelyezett épület inkább megbújik a környezetében és finoman 
a földre terül, ezzel alkalmazkodva a kisebb léptékhez. A tervezőnek nem csak egy, a lakófunkciókat kielégítő 
társasházat kellett alkotnia, hanem a közösséget és annak minden igényét kielégítő lakóegyüttest. Az épület 
koncepcióját egy a lakóegységek által közrefogott fedett „utca” adja, amely a hozzá kapcsolódó kisebb-nagyobb 
közösségi és kiszolgáló terekkel, a közösség szervező és építő erejeként szolgál. Az itt élők közössége kor, családi 
állapot, végzettség és érdeklődés tekintetében is vegyes. Élnek itt párok és egyedülállók, szakmunkások és 
kutatók, ingázók és helyben dolgozók is.
A lakók maguk is odafigyelnek a közösség építésére. A lakásvásárlást speciális “beilleszkedési” procedúra követi, 
emellett hetente több alkalommal szerveznek különböző programokat. Az együttes 21 lakást és a közösségi 
területeket foglalja magában, így az étkezőt, a tárolókat, a műhelyeket és a mosodát. A közösségi házban 
sokféle tevékenység zajlik: hetente hat alkalommal (szombat kivételével) közösen étkeznek az étteremben, a 
tűzhely körül kisebb-nagyobb összejöveteleket tartanak, gyerekek és felnőttek rendszeresen csocsóznak és 
pingpongoznak itt.
A közösség önszervező ereje mellett az építészeti megoldások teszik lehetővé az együttélés nyújtotta előnyök 
kihasználását.
A térképzés és a funkcionális elrendezés (az udvarok és az emeleti teraszok, a padlószintek váltakozása, a 
kialakuló közösségi terek, műhelyek, és kiszolgáló funkciók) lehetővé teszi a magánélet minden fokozatának 
megélését, a tökéletes elszigetelődéstől a kikerülhetetlen társadalmi kitettségig.ös
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Jystrup Savværk közösségi lakóegyüttes – 1982-1984

Vandkusten,
Jystrup, Dánia



04 Jystrup Savværk közösségi lakóegyüttes – 1982-1984
Vandkusten
Jystrup, Dánia

közösségi terek
A lakások ügyes elhelyezése teszi lehetővé, hogy 
a belső fedett, védett térben kialakuljanak olyan 
csomópontok, melyek összehozzák a közösséget.

utca
A lakóegységek egy fedett 
„L” alakú „utcát” fognak 
közre. Így kialakul az 
épületen belül és kívül is 
egy a közösség számára 
használható védett tér. 

privát terek 
Az épületből kiharapott egységek a külső épületkontúr 
változatos játékát eredményezik. Ez teszi lehetővé a 
privát teraszok kialakulását, ami egy köztes fokozatot 
teremt a közös terek és a magánélet szinterei között.

alaprajzi struktúra 
A kialakuló alaprajzi 
struktúra körülbelül 40% 
-át a közösségi terek adják, 
ami magában foglalja 
a közöséget kiszolgáló 
helységeket is. A kiszolgáló 
helységek (mosoda, 
műhelyek, tároló) az „utca” 
mentén a kiszélesedő 
csomópontok mellé 
vannak felfűzve. Ezzel 
biztosítva a találkozást, a 
kommunikációt a közösség 
tagjai között.  

egyén
A lakóegységek 

kialakítása és elrendezése 
megteremti a lehetőséget 

igény szerint a teljes 
elszigetelődésre 

is. Létrejönnek a 
magánélethez szügséges 

privát zónák.

közösség
Az alaprajzi struktúra 

lehetővé teszi a közösségi 
élet létrejöttét. A privát 

zónákat megnyitja az 
udvar felé, az épületen 

belül közös étkező, 
társalgó, mosoda alakul 

ki.

társadalom
A telket nem kerítették el 

közvetlen a környezetétől. 
A közösségi lakhatás 

és a hozzátartozó 
gondolkodásmód 

magában hordozza a 
nyitottságot a tágabb 

társadalmi közösségek 
felé is. Ez a felfogás 

viszont nagy bizalmat 
igényel a lakók részéről.

falusi környezet
A helyi falusi kontextus erősen hat az 
épület kialakulására. A családi házas, 
kertes beépítés nyújtotta lehetőségek 
továbbélése ugyanolyan fontos cél, 
mint a nagyobb lakósűrűség elérése és a 
közösségépítés.

telek 
A falusi légkörnek köszönhetően a 

természet közeli élmény adott, mely az 
épület közvetlen környezetére is kihat. Az 

épület egy igényesen kialakított, a lakók 
által gondozott parkot fog közre, mely 

elkülönül a bejárati résztől, így a nyugodt 
magánélet védelme adott. 

táj 
Az épület finoman a földre terül, 
nem akar kitűnni, a kontextusból. 
Formailag alkalmazkodik a környező táj 
sziluettjéhez.

A kontextusra adott válasz

Funkciónális elrendezés  alapelvei

Egyén - Közösség



17 17Jystrup Savværk közösségi lakóegyüttes – 1982-1984
Vandkusten
Jystrup, Dánia

Jystrup Savværk közösségi lakóegyüttes – 1982-1984
Vandkusten 

Jystrup, Dánia

közösségi terek
A lakások ügyes elhelyezése teszi lehetővé, hogy 
a belső fedett, védett térben kialakuljanak olyan 
csomópontok, melyek összehozzák a közösséget

utca
A lakóegységek egy fedett 
„L” alakú „utcát” fognak 
közre. Így kialakul az épü-
leten belül és kívül is egy a 
közösség számára használ-
ható védett tér. 

privát terek 
Az épületből kiharapott egységek a külső épületkon-
tur változatos játékát eredményezi. Ez teszi lehetővé a 
privát teraszok kialakulását, ami egy köztes fokozatot 
teremt a közös terek és a magánélet szinterei között.

a

egyén
A lakóegységek kialakítá-

sa és elrendezése megte-
remti a lehetőséget igény 
szerint a teljes elszigete-
lődésre is. Létrejönnek a 
magánélethez szügséges 

privátzónák

közösség
Az alaprajzi struktúra 

lehetővé teszi a közösségi 
élet létrejöttét. A privát 

zónákat megnyitja az ud-
var felé, az épületen belül 

közös étkező, társalgó, 
mosoda alakul ki.

társadalom
A telket nem kerítették el 

közvetlen a környezeté-
től. A közösségi lakhatás 

és a hozzátartozó gon-
dolkodásmód magában 

hordozza a nyitottságot a 
tágabb társadalmi közös-
ségek felé is. Ez a felfogás 

viszont nagy bizalmat 
igényel a lakók részéről.

vízszintes eltolás 
A szintkülönbségek által megalkotott 
kompozíciót erősíti a födémek finom 
játéka. Így nem csak a padlószint váltako-
zása teszi érdekesebbé a tereket, hanem az 
eltérő belmagasságok is erősítik a térél-
ményt.

védettség
A lakóegységek által közrefogott tér vál-
tozatos téri világa és hangulata vonzza a 
lakókat. Védettséget és nyugalmat nyújt,
tökéletes színtere a közös programoknak, 
munkának és kikapcsolódásnak.

tájolás
A déli oldalon egyszintes lakások helyez-
kednek el. Míg az északi oldalon lévő 
lakások esetében a kétszintes elrendezés
és a tágasabb ablakok (több tetőablak) 
teszik lehetővé a napfény beáramlását. 
A közrefogott széles folyosó esetében az 
üveg tető kellő fényt juttat be, emellett 
emeli a tér élményét.

diverzitás
Az építészeti tér és tömeg-
formálás következtében a 
lakások kialakítása változa-
tos tud lenni, ezzel szolgál-
va a vegyes lakóközösség 
kialakítását.
Kisebb-nagyobb, eltérő 
belmagasságú, egy vagy 
kétszintes lakások alakulnak 
ki. Összesen 21 lakás alakul 
ki, melyek legalább
3-4 féle elrendezést kínál-
nak. Lehetővé teszik csalá-
dok, fiatal párok, az idősebb 
korosztály vagy egyedülál-
lók lakhatását is.

szintkülönbség 
A megjelenő szint-félszint eltolások megbontják a 
megszokott téri világot, ezzel a térkapcsolatokat újra 
értelmezve új kapcsolatok alakulnak ki vagy akár külö-
nülnek el egymástól. Mindez finomabbá teszi a magán 
és közösségi terek közötti átmenetet.

falusi környezet
A helyi falusi kontextus erősen hat az épü-
let kialakulására. A családi házas, kertes 
beépítés nyújtotta lehetőségek továbbélése 
ugyanolyan fontos cél, mint a nagyobb 
lakósűrűség elérése és a közösségépítés.

telek 
A falusi légkörnek köszönhetően a ter-

mészet közeli élmény adott, mely az 
épület közvetlen környezetére is kihat. Az 

épület egy igényesen kialakított, a lakók 
által gondozott parkot fog közre, mely 

elkülönül a bejárati résztől, így a nyugodt 
magánélet védelme adott.. 

táj 
Az épület finoman a földre terül, nem 
akar kitűnni, a kontextusból. Formailag 
alkalmazkodik a környező táj sziluettjé-
hez.

A kontextusra adott válasz

Funkciónális elrendezés  alapelvei

Egyén - Közösség Az építészeti tér és tömegformálás 04Jystrup Savværk közösségi lakóegyüttes – 1982-1984
Vandkusten 

Jystrup, Dánia

vízszintes eltolás 
A szintkülönbségek által megalkotott 
kompozíciót erősíti a födémek finom 
játéka. Így nem csak a padlószint 
váltakozása teszi érdekesebbé a tereket, 
hanem az eltérő belmagasságok is erősítik 
a térélményt.

védettség
A lakóegységek által közrefogott tér 
változatos téri világa és hangulata vonzza 
a lakókat. Védettséget és nyugalmat nyújt,
tökéletes színtere a közös programoknak, 
munkának és kikapcsolódásnak.

tájolás
A déli oldalon egyszintes lakások 
helyezkednek el. Míg az északi oldalon 
lévő lakások esetében a kétszintes 
elrendezés és a tágasabb ablakok (több 
tetőablak) teszik lehetővé a napfény 
beáramlását. A közrefogott széles folyosó 
esetében az üveg tető kellő fényt juttat be, 
emellett emeli a tér élményét.

diverzitás
Az építészeti tér 
és tömegformálás 
következtében a lakások 
kialakítása változatos 
tud lenni, ezzel szolgálva 
a vegyes lakóközösség 
kialakítását.
Kisebb-nagyobb, eltérő 
belmagasságú, egy vagy 
kétszintes lakások alakulnak 
ki. Összesen 21 lakás alakul 
ki, melyek legalább
3-4 féle elrendezést 
kínálnak. Lehetővé teszik 
családok, fiatal párok, az 
idősebb korosztály vagy 
egyedülállók lakhatását is.

szintkülönbség 
A megjelenő szint-félszint eltolások megbontják a 
megszokott téri világot, ezzel a térkapcsolatokat újra 
értelmezve új kapcsolatok alakulnak ki vagy akár 
különülnek el egymástól. Mindez finomabbá teszi a 
magán és közösségi terek közötti átmenetet.
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Vandkusten
Jystrup, Dánia

Természet

Az épület közvetlen környezetében 
gondozott növények sokasága takarja az 
épületet. Ennek az esztétikai élmény mellett 
fontos szerepe van a saját privát zónák 
egyedi hangulatának létrehozásában  és 
lehatárolásában. Minden terasz előtt dús 
növényzet helyezkedik el, ami mögött kis 
padok, cserepes növények állnak. A belső 
térben is sok cserepes növény található, a 
lakások előtt kis bokrok szobanövények 
láthatók.

Részletek 
Az anyaghasználatra jellemző hogy 
készen vásárolt egyszerű
anyagokat használnak, csökkentve 
ezzel az építkezés költségét. Az 
anyagok összeválogatása mégis 
elragadó hangulatot kölcsönöz 
az épületnek: az üvegtető, a kékre 
festett falak, vagy a kívülről az épület 
egészét borító fekete hullámlemez 
(ma már táblás burkolat).
Az anyagok látványa kiegészül a 
növényzet nyújtotta látvánnyal. 
Megjelennek a futónövények, 
cserepes növények is. A közös 
kandalló köré szervezett közösségi 
tér, a kialakuló téli kertek emelik 
a mindennapok hangulatát, új 
életminőséget hoznak létre.

Absztrakció
Az épületet beterítő 
szerteágazó, fekete 
hullámlemez tető követi 
a merészen ugráló 
épületkontúrt, ezt néhol 
megbontják a megcsillanó 
üvegfelületek. Mindez úgy 
teríti be a lakásokat és simul 
a környezetéhez, mintha egy 
madár óvná a fiókáit és ölelné 
a szárnya alá őket. A nagy, 
mindent lefedő tető alatt 
kialakul a meghitt és nyugodt 
élettér érzése, amely nem csak 
egy-egy család, hanem egy 
összetartó közösség számára 
jelenti az otthont.
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A Nemausus egy államilag finanszírozott, szociális bérlakásokat tartalmazó lakóépület. Az apartmanokat 
alacsony jövedelműeknek és diákoknak adták ki. A lakóegyüttes neve Nimes latin megfelelője. A dél-
Francia város a Földközi-tenger közelében fekszik és római kori emlékeiről nevezetes. A ’80-as években 
Nimes polgármestere pályázatot hirdetett a város fejlesztése és modernizálása érdekében, többek közt a 
városi önkormányzat tervezése volt feladat. Végül Normann Foster terve nyert, de Jean Nouvel munkája is 
kiemelkedőnek bizonyult. A polgármesternek nagyon tetszett Nouvel gondolkodásmódja, így az építész kapta a 
megbízást szociális lakások tervezésére. 
Nouvel célja, az akkori tendenciákkal ellentétben (amikor a mennyiség gyakran a minőség rovására ment), 
nagyobb, élhetőbb lakások építése volt, ugyanakkora áron. Úgy döntött, hogy inkább az épület belsejére 
költ és tiszta külső vonalvezetést alkalmaz. Az ár csökkentésének érdekében az épület szerkezeti rendszere 
racionális döntések mentén alakult ki, egységes raszter fut végig. A függőleges és vízszintes közlekedők, mint 
közös használatú helyek, az épület zárt tömegén kívül helyezkednek el, ezáltal szintén leegyszerűsítve az alaprajzi 
és szerkezeti rendszert. Az alsó szintet az építész megnyitotta, az épületet „lábakra” állította, így nincsen 
előnytelen helyzetű földszinti lakás. Nouvel törekedett sokféle lakástípus kialakítására, különböző igényeknek 
való megfelelésre. Az apartmanok falának megnyitásával és többszintességükkel igyekezett visszahozni a rég 
elfelejtett alapelveket, a tér, fény és levegő fontosságát.

Nimes

Franciaország Nemausus
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Jean Nouvel

Nimes, Franciaország



05 Nemausus - 1986
Jean Nouvel
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válasz a kontextusra
kapcsolat az 
utcával - kerítés
A terület 
eredetileg teljesen 
nyitott volt az 
utca felé, de 
később kerítést 
emeltek, mely 
alakja követi a 
fentiekét.

kapcsolat az 
utcával - épület
A hosszabb 
épület hátsó része 
megemelve az 
utca felé nyúlik. környezet

Az épület 
közvetlen 
környezetében 
magasabb, 
panelszerű 
épületek, míg 
kicsit távolabb 
alacsonyabb 
beépítés a 
jellemző.

zöld tengely
A területen 
eredetileg 
gyárépület volt, 
később a fasor 
maradt fenn, 
ahol az emberek 
szívesen töltötték 
szabad idejüket. 
A fákat az építész 
is megőrizte.

tájolás
Az erkélyek délre, 
a közlekedők 
északra néznek.

struktúra - válasz a működésre

Két épülettömb
található a telken, 
melyeket a köztük 
levő zöld sáv egyben 
elválaszt és összeköt.
A két épület 
különböző 
hosszúságú: a 
rövidebbnek ferde, 
lecsapott vége van; 
a hosszabbnak 
függőleges a hátsó 
fala, s vasbeton 
falakra állítva nyúlik 
az utca felé.

A szerkesztést 
meghatározó 
elv volt, hogy 
minél nagyobb 
lakásokat építsenek, 
ugyanakkora 
áron. A szerkezeti 
rendszert és az 
épület külső 
megjelenését is 
ennek rendelték 
alá. Az építész 
olyan lakóhely 
kialakítására 
törekedett, 
ami igazodni 
tud a modern 
életstílushoz.

A tömeget egyszerűsítve dobozokat kapunk, mely a városképben gyakran jelen van, mint a legolcsóbban megépíthető forma.

A földszinten parkoló található 
kicsit a földbe süllyesztve 
(mélygarázs építése nem volt 
lehetséges). Az épület lábakra 
állításával átlátás nyílt a tömbök 
alatt, és az autók védve maradtak 
a környezeti hatásoktól.
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A közlekedők 
tömbön kívülre 
kerülésével több 
helyet takarítottak 
meg, így a lakások 
alapterülete nagyobb 
lehetett, illetve az 
épület struktúrája 
és szerkezete is 
egyszerűsödött, 
amivel pénzt 
takaríthattak meg.
A lakások 
többszintesek, így 
a homlokzaton 3 
közlekedő jelenik 
meg, annak 
ellenére, hogy az 
épület 5 emeltes. A 
folyósokhoz hidakkal 
lépcsők kapcsolódnak.

A rasztertávolság 5 méter, 
mely két autó egymás 
melletti parkolásához 
szükséges. Ez a távolság 
az egész épületen végigfut: 
a pillérek, vasbeton 
falak (lakásszélesség), 
közlekedőket tartó 
konzolok, előtetők méretét 
határozza meg.
Az egyetlen kivétel 
a liftnél van, ahol 
besűrösödik a rendszer, 
az épületet kettévágva 
teszi transzparenssé. Így 
beleilleszkedik abba a 
koncepcióba, hogy az 
összes közös használatú 
helyiség kívülre kerüljön.

alaprajzok, metszetek                                        A lakások szélességét 
a fent említett raszter 
határozza meg. 
Nouvel elhelyezte 
a közlekedőket az 
épület másik oldalán 
is, így minden 
lakóegységhez egy 
kis teraszt lehetett 
hozzárendelni. Így 
több fény és levegő 
juthatott a lakásokba, 
illetve plussz 50 
négyzetméter 
szabadon használható 
felületet jelentett. 
Mindegyik lakás 
két oldalra nyit, a 
közlekedők és a terasz 
felé. Ez a kétarcúság 
az alaprajzi szervezést 
is meghatározza.

A sokféleséggel ellentétben, 
mindegyik lakás ugyanarra a 
szerkesztési logikára épül fel: 
A földszinten található a nappali 
és a konyha, melyeket egy középső 
kiszolgáló blokk választ el. A 
belső mag elemeinek (WC, bojler, 
bepített szekrény) kombinálása 
lakásonként változik. A mozgás a 
blokk körül lehetséges, így nincsenek 
felesleges ajtók, folyósók. A konyha 
a közlekedőre néz, itt van a lakás 
bejárata, ezáltal a publikus és privát 
zónák nemigen válnak el.
Az emelet kialakításakor az 
építész figyelt a téri átlátások 
kialakítására, a tágasság érzetének 
megtartására. Ezzel együtt viszont 
minimális térigényekkel rendezte 
el a szobákat, az egyetlen luxus egy 
tágas, természetes megvilágítású 
fürdőszoba.

Az épületek összesen 114 lakást tartalmaznak 17 féle 
alaprajzzal. Vannak egy-, két-, és három szintes lakások, 
különböző szobaszámokkal variálva. Az egyes variációk 
az épületen belül vegyesen helyezkednek el.

triplex

duplex
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hangulatok

utcaszerűség
Az épület széles 
közlekedői 
gyalogos utakként 
funkcionálnak, ahol 
napközben aktív 
társasági élet zajlik. 
Az emberek futnak, 
bicikliznek, gyerekek 
játszanak. A tágasság 
érzetre a kifele 
szélesedő korlátok 
is rásegítenek. A 
korlátokra helyezett 
padok szintén segítik 
a közösségi élet 
kialakulását.

A lakások belsejében 
érdekes téri 
átlátásokkal növeli 
a tágasság érzetét. 
A terasz felőli 
homlokzat teljesen 
feltárul, akár több 
szint magasságban. 
Ezt tűzoltó ajtók 
beépítésével oldották 
meg, ami mint ajtó, 
lehet drága, de ha úgy 
gondolunk rá, mint 
egy teljesen fenyíló 
homlokzat, olcsó 
megoldást jelent.

párhuzam

Az épület formája a külső közlekedők, az 
árnyékoló előtetők és a lekerekítés hatására 
hajóra emlékeztet.
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Az építész többnyire előregyártott elemeket alkalmazott: perforált fém 
lépcső és védőkorlát, trapézlemez homlokzatburkolat.

Az indusztrialitás a 
lakások belsejének 
anyaghasználatában 
is visszatükröződött: 
fém lépcső, kezeletlen 
vasbeton falak, sőt 
Nouvel még az 1 métert 
jelölő piros vonalat is 
visszarajzoltatta.

Az építész szándékosan akarta üresen hagyni a betonfelületeket, mint egy kulturális döntés, a dekoráció hiányának szabad 
választása. Ám az emberek inkább a saját ízlésük szerint alakították a lakásokat: lefestették, tapétázták a falakat, képeket 
akasztottak ki, álfalakat emeltek a bútorokkal.

Jean Nouvel elsődleges célja ugyan sikerült, hogy ugyanannyi pénzből 30-40 %-kal nagyobb alapterületű, élhetőbb 
lakásokat alakítson ki. De az árakat négyzetméterre kalkulálták, így 30-40 %-kal drágábbak, így nehezebben kiadhatóak 
lettek.

utóélet

részletek, mikroarchitektúra

A homlokzat 
anyaghasználatában az 
indusztriális elemek 
dominálnak. Nouvel 
inkább az élhető lakások 
kialakítására akart több 
pénzt fordítani, ezért a 
szikár külső vonalvezetés 
és az ipari elemek 
használata mellett 
döntött. Így egységes és 
egyben költséghatékony 
stílus alakult ki, ahol 
az anyagok milyensége 
vagy éppen azok hiánya 
helyett a napszakonként 
változó fényhatások 
dominálnak.
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S70, Johann Winter, BKK-2, Bécs, 1995, 21 lakás
Az S70 társasház Bécs Kaisermühlen kerületében, a Dunától 3 saroknyira helyezkedik el. Az eredetileg 
valószínűleg keretes beépítésű tömbbe tömegben illeszkedik, játékos homlokzatával azonban színt visz az 
utcaképbe.
A játékosság az egész épületre jellemző. Nyakatekert, de átgondolt közlekedőrendszere számos furcsaságot rejt, 
azonban megoldja, hogy az épület nyolc emelete közül csak kettőn kelljen folyosót kialakítani. A lakások ebből 
adódóan mind alaprajzilag, mind térileg különösek, a társasházon belül is alig vannak egyforma kialaktásúak. 
Az egy-, két- és háromszintes lakások bonyolult rendszerben épülnek egymásra, hogy mindegyik megközelthető 
legyen a limitált mennyiségű közlekedőről. A kevés folyosó azonban nem jelent egyet a közös terekkel való 
spóroláson, a lépcsőház és a folyosó tágasabbak, izgalmas téri kapcsolatokkal rendelkeznek. Mivel a házon belül 
ez a lakók közötti találkozások fő helyszíne, fontosak a terek közötti átlátások, a transzparencia. Az élénk sárga 
színen kívül a sok fény is kiemeli ezeket a tereket. Az épület mögött, a pinceszinti garázs és tároló felett kert is 
található, melyből a földszinti lakásokhoz saját rész is tartozik a közös használatún kívül.
Az épület nagy hangsúlyt fektet a hangulatos és élhető terekre, az egyediségre, ami néhol az ésszerűség 
határán egyensúlyozó megoldásokban bontakozik ki. A végeredmény mindenképpen egy izgalmas és játékos 
lakóépület, ahol sok különböző személyiségű és igényű ember találhat otthont. ös
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Utcaképbe illeszkedés
Az épület egyik oldalán megbomlott a zártsorú beépítés, így csak egy oldalról csatlakozik 
szomszédos épülethez. Az utcát is bevonja az épület használatába, mivel nem csak a lépcsőház, de 
négy lakás is innen nyílik. A bejáratot a nyílászárók egyformasága ellenére kiemeli az emeleteken 
rizalitszerűen kiugró lépcsőház. Egy emeleten szalagablak fut végig, a többin egymástól eltoltan, 
teljes belmagasságú ablakok sorakoznak. Az eltoltság nem önkényes, egy tűzvédelmi szabályozás 
miatt kellett így alakítani őket.

Lépcsőház, közlekedőrendszer
Az épület szerkesztési elve az volt, hogy egy olyan közlekedőrendszer alakuljon ki, amely sokféle 
lakást ki tud szolgálni és a lakók közötti találkozásoknak helyet adjon. Ehhez a bevett formáktól 
eltérő rendszert kellett tervezni. Az épület összesen nyolc emeletéből (pince, földszint, hat 
emelet) összesen kettő szinten található folyosó, az összes többin közvetlenül a lépcsőházból lehet 
megközelteni a lakásokat, illetve sok lakás többszintes, ami szintén segít ebben.
A homlokzat kialakítása félrevezető a közlekedőrendszer megfejtése szempontjából, mivel a 
szalagablaknak értelemszerűen egy folyosónál kéne elhelyezkednie, ennek ellenére a második 
szinten nincs folyosó (a harmadikon és negyediken van).
A lépcsőház mérete minden emeleten egyre kisebb, a legfelső szintre már nem is vezet fel.
Az egész tér tele van dupla vagy akár tripla belmagasságú részekkel, rámpákkal, dupla szélességű 
lépcsőkarokkal, melyektől tágasságérzete lesz az embernek. Hangulatos sarkok és izgalmas 
részletek alakulnak ki ebben a bonyolult rendszerben, az egész lépcsőház sárga színe pedig csak 
fokozza az élményt.
Ugyanakkor a lépcsőházban találhatóak először hibának tűnő részletek is, mint például az, 
hogy a földszinti rámpa végének egy részébe belelóg pár lépcsőfok, vagy hogy a harmadik 
emeletre vezető lépcső, bár dupla karszélességű, annak csak a fele használható, mert a másik 
fele beleütközik egy födémbe. Azonban ezek az apróságok is hangulatot, egyediséget adnak az 
épületnek, hozzátartoznak a játékossághoz, emiatt nem tekinthetőek hibáknak.
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Élet a folyosókon
A két folyosó között födémáttörések miatt átlátások alakulnak ki, 
így az innen nyíló nyolc lakás lakói itt is találkozhatnak egymással a 
lépcsőházon és a garázson kívül. Két lakásnak még fix konyhaablaka is 
feltárul erre a beltéri folyosóra, mintha ez egy szabadtéri függőfolyosó 
lenne. Ezt a szabad érzést a nagy ablakokon beáramló sok fény is 
fokozza. Ezek a folyosók, lépcsőfordulók tényleg nem csak közlekedésre 
szolgálnak, az élet terei, amit a lakók növényekkel, biciklikkel belaknak, 
hiszen ennek a téri igényei biztosítottak.

Különös lakások
A harmadik emeleti, a kettő közül az alsó folyosó 
lépcsőházhoz legközelebb eső, első lakása több szempontból 
is különleges. Nappalija és terasza a lépcsőház hátsó része 
felett helyezkedik el, mindkettő dupla belmagasságú tér. 
Másik furcsasága az előbb is említett, folyosóra néző fix 
konyhaablak, mely vizuális kapcsolatot teremt a lakás és a 
közös használatú terek között, illetve mivel a folyosón sok 
ablak található, fénnyel is ellátja a helyiséget. Ilyen ablaka a 
negyedik emeleti folyosó első lakásának is van.
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Található az épületben két olyan lakás, mely lényegében a 
második emeleten helyezkedik el, megközelíteni viszont kizárólag 
a harmadik emeleti folyosóról lehet. Itt a lakásba belépve egy 
előtér van, melyből lemehetünk egy lépcsőn a lakás többi részéhez. 
Ez a megoldás több kérdést felvet (pl. menekülés az épületből 
bonyolultabb), de belátható, hogy enélkül a második emeletre 
is kellene egy folyosó, ami így elkerülhető, ezzel sok hasznos 
alapterületet nyerve.

Az épület négy lakása közvetlenül az utcáról nyílik. Az 
utcáról nyíló lakások legfőbb problémája általában az, hogy 
a járókelők gyakran belátnak a lakásba, amennyiben az nem 
úgy van kialakítva, hogy ezt meggátolja valami. Itt azzal 
küszöbölték ki ezt a problémát, hogy kívülről belátást gátló, 
tükrös üveget helyeztek el ezekben a nyílászárókban, továbbá 
az előszobát minden esetben egy fal választja el a mögötte 
elhelyezkedő terektől, így még nyitott ajtó esetén sem látni be 
a privát zónákba. Ezeknek a lakásoknak a különlegességük, 
hogy három szintesek, melyből egy a pinceszint. Ide 
ablakok nem nyílnak, csak egy felülvilágítón át érkezik a 
természetes fény, de bizonyos funkcióknak ez is elegendő 
lehet. Ezeknek a lakásoknak közvetlen kertkapcsolatuk 
is van, mind a négy lakásnak saját kertrésszel. A saját kert 
kapcsolódik a közös használatú kerthez, ami azért is fontos, 
mert a lépcsőháztól elválasztott bejárat kizárja őket a többi 
lakóval való rendszeres találkozásból, amit a kert pótolhat.
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Hosszas és alapos előkészületek után 1996-ban készült el az azóta is a Harmonikus Együttélésért Egyesület 
(„Verein für Integrative Lebensgestaltung” -VIL) által fenntartott lakóközösségi épületegyüttes, ami azóta 
is Ausztria legnagyobb önkormányzó lakás-, és kulturális társulása, a lassan gyarapodó számú hasonló 
lakóközösség vagy építőközösség (német nyelvterületen: „baugruppe”) elődje, hivatkozási pontja.
Az épület 112 lakóegységében Jelenleg körülbelül 150 felnőtt, és 60 gyermek és tinédzser él. Található az 
együttesben hét hely fogyatékkal élők számára; valamint 6 egység határozott idejű szerződéses bérlők számára, 
akiknek rövid távú lakhatásra van szükségük (például a letelepedési engedély megszerzéséig – a közösség célja 
Bécs szociális összetételének helyi, kis léptékű leképezése). A közhasznú (non-profit) társaság egy “falut a 
városban” hozott létre Bécs 14. kerületében. A „falu” óvodával, rendezvény-termekkel, szeminárium-szobával, 
fürdőházzal, étteremmel, játszótérrel, közösségi kerttel, udvarokkal, tetőkerttel, könyvtárral egészül ki.ös
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Válasz a kontextusra 

Az együttes Bécs külső részén, egy zártsorú tömb belsejében, az egykor ott 
állt koporsógyár (asztalosüzem) kontúrjait továbbörökítve valósult meg – a 
téglaépítésű csarnok egykori külseje az új betonépület narancs színében 
is él tovább, míg a gyár téglakéménye az együttes közepén ténylegesen is 
megmaradt –  viszont „megújítva”: fehérre festve.
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Válasz a működésre - külső közösségi terek

Az együttes belső közterei finom hierarchiával kapcsolódnak egymáshoz: 
az utca (Goldschlagstraße) valóban külső, publikus területe után a kapuval 
megnyíló együttes „főutcájára érkezünk: innen nyílnak a fontosabb közösségi 
funkciók: az egyesület irodája, az óvoda, az étterek, a rendezvényterem és a 
fürdő.
Innen érhetőek el a már jóval privátabb „mellékutcák” (szaggatottal jelölve), 
ezek tárják fel az alsó lakásokat, ezáltal ezek védettebbek, az otthonok 
egyfajta „előterei”, találkozások, szomszédolások lehetséges helyei is. Ez 
a fajta téri hierarchia nem csak a helykötődést és az ezzel megalapozható 
felelősségérzet kialkulását segíti, de a mindenütt meglevő vizuális kapcsolati 
lehetőségekkel növeli a biztonságérzetet és a tényleges biztonságot is (az 
együttesben a mai napig nincs szükség biztonsági őrökre vagy kamerákra).

Válasz a működésre - közösségi funkciók

A közösségi funkciók jelentik az együttes magját, „megalapozását” – ezt 
hangsúlyozza az építészek axonometrikus vázlata is (rajta a rendezvényterem, 
az étterem és a fürdő) .

Az emeleti lakások (az épület markáns építészeti elemeként is megjelenő) 
széles, kényelmes, masszív oldalfolyosóról tárhatóak fel (ezek könnyen 
elérhetőek lépcsőkön vagy lifttel) – szokatlan módon nagy megnyitásokkal 
a folyosó felé – ez alkalmassá teszi a helyet teraszként való használatra 
és találkozásokra is (a jobboldali meglevő régebbi épületet a Sargfabrik 
„beekebelezte” így az is az együttes részévé vált, annak narancssárga színét is 
megkapta).
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Válasz a működésre - a lakások

A lakások nagyon változatosak, jellemzően duplexek – az oldalfolyosó 
mellett az annak közelségét (az esetleges belátást, jövés-menést) jobban 
viselő, a „publikusabb” funkciók vannak, mint a konyha, a túlsó, védettebb 
oldalon déli tájolással (és külső árnyékolással) a 4,5 méter magas nappali, 
a felső szinten a hálók; – a lakásként rosszul használható sarki szituációba 
került a közös mosoda.

Az egyes lakások izgalmas téri variációkban kapcsolódnak egymáshoz, 
változatos és izgalmas lakásalaprajzokat és téri szituációkat eredményezve – a 
duplexek második szintje hol az érkezés feletti, hol az az alatti szinten van) 
(piros pont jelzi a bejáratokat).
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Környezettudatosság

Az épület a közösség megtartó ereje, a publikus funkciók bevételei miatt a 
Sargfabrik ma Bécs egyik legolcsóbb (és legnívósabb) lakhatási formája – a 
hatalmas éreklődés miatt nem is könnyű bekerülni (a lakásokat megvenni 
nem lehet, a ház tulajdonosa az egyesület, ők közösen – szigorú szabályok 
szerint – döntenek az új tagok felvételéről).
A gazdaságosságot és fenntarthatóságot segíti, hogy a falfűtés a szomszédos 
épületek fűtéséből visszamaradt melegvizet használja újra; az egyik 
tetőfelületet napelemek borítják, a másikon végig zöldtető.

válasz a kontextusra
zárt sor

mint egy falu – publikus-privát
utca, tér, közfunkciók, lakások

kapcsolódások
koporsógyár, geometria, szín, kémény

ismerős minták, gesztusok
kapualj, gang, lépcsőház, terasz
átlátások, kötődés, biztonság
sokféleség

környezettudatosság
napelem, zöldtető, maradék-fűtés, falfűtés, déli tárjolás, árnyékolás, 
szellőztethetőség

részletek
no details, tartósság, 20 év - kopás, koszolódás: igazolás

Harmonikus Együttélésért Egyesület - Verein für Integrative 
Lebensgestaltung (VIL)

Kronológia - áttekintés
1987 megalakul a “Harmonikus Együttélésért Egyesület” 
1989 május: a telek megvásárlása,
1994 az építési munkák kezdete
1996 a SARGFABRIK megnyitója
2000 elkészül a “Miss SARGFABRIK”, 39 lakóegységgel, könyvtár 
számítógépekkel és internet elérhetőséggel, közösségi konyhával, klub 
teremmel, és a BKK-3 irodájával

Díjak
Lakóházak Adolf Loos építészeti díja, 1996 (SARGFABRIK)
Befektetői díj, 1996 (SARGFABRIK)
Az osztrák cementipar építészeti díja, 2001 (Miss SARGFABRIK)
A Berlini Művészeti Akadémia építészeti díja, 2002 (Miss SARGFABRIK)
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”élet - kultúra - teljesség”
1996-ban a ‘Verein für integrative Lebensgestaltung’ - harmonikus együttélésért egyesület - megbízásából 
épült meg a Sargfabrik, amely egy városias környezetben álló telekkapcsolatot talált helyszínéül a Nyugat-
bécsi koporsógyár területén. A lakóközösség a nevét is erről kapta. A társadalmi kísérlet - egy kulturális, 
innovatív, nyitott társaság együttélésére - a lakók szempontjából sikeresnek bizonyult, és azóta is a nyüzsgő 
városias élet résztvevői. Az egyesület a kezdetektől fogva szerepet vállalt a projekt tervezésében, építésében és 
az üzemeltetésben szintúgy. Különböző emberek egysége található meg ebben a közösségben. Az életkortól, 
családi állapottól, társadalmi szerepvállalásuktól függetlenül vesznek részt a közös életben a lakók. A 
változatos kialakítású lakások könnyedén alkalmazkodnak a különféle életstílusokhoz. Emellett fokozott 
környezettudatosságot tartják szem előtt, az ökológiailag tiszta áramfelhasználást, napenergia hasznosítást, 
komposztálást. 

A tanulságok és tapasztalatok tudatában a BKK-3 iroda tervezésében négy évvel később újabb lakásprojekt 
valósult meg, a Miss Sargfabrik. A tervezők, Franz Sumnitsch és Johhny Winter irodája az épület alsó szintjén 
rendezkedett be, emellett az otthonukat is itt találták meg. 

Az épület egy saroktelken foglalja el helyét a régi városszövetben. Feltűnő színe megegyezik testvér-épületével. 
Az élénk narancssárgával párosul a homlokzati szalagablak illetve ennek merész vonalvezetése. A belső udvari 
homlokzati ablakok eltérően viselkednek, mint az utcai frontra nyílók. Teljes üvegezésű nyitások néznek a közös 
használatú oldalfolyosókra, amely színteret képez a találkozásoknak. A együtt élés érdekében a lakások mellett, 
közösségi tereket, szolgáltatásokat - mint a mosoda és a könyvtár - foglal magába az épület.ös
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beépülés a városi szövetbe

A Miss Bécs nyugati részében, hagyományos zártsorú tömbök 
egyikében foglal helyet. A sarok pozíciója miatt kiemelkedő 
szerepe van a blokkon belül, ezt a sajátosságot fokozza a 
megjelenése is. Harsány narancssárga színe és ablakai feltűnést 
ruháznak az épületre. Ugyanakkor a telken való elhelyezkedése és 
aránya teljesen idomul a környezethez.

megérkezés

Az épületbe a fő utcafrontról egy absztrakt, éles szögű üvegezett 
bejáraton léphetünk be. Fedett-nyitott térbe lépünk, itt már kisejlik a 
belső udvar a mennyezetig érő növények között. Rámpák és lépcsők 
visznek a félszintre, ahol a belső parkosított udvar terül el. Kellemes 
hangulatot teremt a szomszédos tégla tűzfal növényekkel benőtt 
látványa.
A másik megnyitása az épületnek a kapualj, ahol 3 bérautó áll, amely a 
lakók igényeit szolgálja, hiszen az épületen belül nincs más parkolási 
lehetőség. Ugyanakkor az épületet körülvevő utcákon helyeztek el 
több parkolót az autó-tulajdonosoknak.

belső közlekedés

A belső közlekedést lépcsőkkel és egy lifttel oldották meg a tervezők. Két 
lépcső vezet fel az emeleti szintekre, illetve a legalsó szintre. A lakások 
közti átjárást oldalfolyosós rendszer oldja meg. Ez a folyosó kitűnően 
használható teraszként is, hiszen a szélessége megengedi a személyes tér 
kialakítását. Ez a belső közlekedési mód lehetőséget ad a közösségi élet 
gyakorlására, társalgások kialakulására.
A belső közlekedési hálózat kiszolgálja az egyéneket és a közösséget 
egyaránt, teret kínál a kapcsolatok teremtésére.
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közös-privát zónák

Egyes terek a házban más-más viselkedést mutatnak. Vannak teljesen 
nyitott, bárki számára megközelíthető helyek, és vannak amelyek 
némileg zártaknak minősülnek.
A külső közterület használata bárki számára engedélyezett. A belső 
udvar privátabb teret alkot és elkülönül az utcaszinttől. Ezt már csak 
a lakók és a látogatók használják. A belső közlekedőkre is ugyanez 
érvényes.
Az oldalfolyosókra nyílnak a lakások nagy üvegablakai. Itt már sokkal 
személyesebb a tér hangulata, hiszen sokhelyen még sötétítő sincs. 
Egy másik szintet képeznek a közös használatú terek. Ugyanúgy a 
lakóközösség bármely tagjának rendelkezésére állnak, de mégis belső 
zárt terek. 
A legintimebb zóna a lakás. Itt tud kiteljesedni a saját személyisége a 
lakóknak. Egyénileg alakíthatják és lakhatják be a teret saját ízlésük 
szerint.

A lépcsők és a rámpák alapvetően meghatározzák a Miss belső 
térszervezését. Sokféle apartmant foglal magába az épület, melyek akár 
több szintesek is lehetnek, de nem feltétlenül a függőleges 
közlekedésre használhatók a lépcsők, rámpák. A tervezők a lakások 
karakteres és egyedi megjelenésére alakították így a belső tereket.
A különféle lakások igényeknek megfelelően más ás más arányokkal 
rendelkeznek.
A térelhatárolás is sajátos, ferde, tompaszögű vonalvezetésű falak 
húzódnak. Ezt a játékosságot az egész épületben megtaláljuk. Kiemelt 
eleganciát kölcsönöznek a ferde, éles vonalak a belső tereknek.

lakások helyzete

Az oldalfolyosó délre néz, így a lakások erre nyíló oldala teljes 
üvegezésű homlokzatot kapott.
A nagy üvegtáblák benapozást biztosítanak az összes lakrészbe. 
Többnyire egybefüggő szobák vannak, így könnyebb biztosítani a 
benapozását, és az átlátását az apartmanoknak.
A Miss 35 lakással bír. Ezek nem egyformán szerkesztettek. Különféle 
igényekre szabottak, így bárki találhat magának megfelelő 
apartmant, amelyben kialakíthatja saját kedvére az otthonát. A belső 
világ is szórakozottnak mondható a ferde falak, lépcsők, rámpák és ferde 
ablakoknak köszönhetően. Ezt a feszültséget oldja a falak fehérsége. 
A padlóburkolat is változatos, akár harsány, akár halvány, természetes 
megjelenést is mutathat. Ezek kombinációja eleganciát kölcsönöz a 
tereknek.
A lakások közül 3 akadálymentes, mely az utcáról külön bejárattal 
rendelkezik. 
Ezek mellett az épület több közösségi teret rejt magában, melyek több 
szinten is megtalálhatóak.A külső tértől elzártabb szituációban van a belső légtér és udvar. 

Így otthonosan érezhetik magukat a lakók, miközben egy nyitott, 
közösségi házban élnek.

A közös használatú terekben különféle funkciókat találunk. Ezek több 
szintesek is lehetnek, mint a mosoda, amely felett könyvtár helyezkedik 
el.
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2001-ben Alejandro Aravena vezetésével működő ELEMENTAL felkérést kapott a chilei kormánytól egy 
szociális lakóegyüttes tervezésére. A projekt Iquique központjában valósult meg, ahol korábban illegális 
nyomortelepek működtek. Elhelyezkedése és a szűk költségvetés miatt kicsi, maximálisan 40 m2 lakások 
építhetők. A lehető legmegfelelőbb ár-érték arány elérése érdekében Aravena bevonta a közösséget a tervezés 
folyamatába. Megoldásként azt mondta, hogy a 40 m2-re ne egy kicsi lakásként, hanem egy jó lakás feleként 
tekintsünk, lehetőséget teremtve ezzel a lakosok számára a bővítésre. Ezzel a szándékkal mindenki saját 
igényeinek, vágyainak megfelelően alakíthatja a kapott „felet”, így egy lépéssel közelebb kerülnek az otthon-
élményhez. Ennek hatására a lakások értéke jelentősen megnövekedett.  Ahogy Alejandro Aravena is vallja: 
„amit mi építészek csinálunk, az nem a tégláról, kőről, acélról és fáról szól, hanem magáról az életről.”ös
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Alejandro Aravena-ELEMENTAL
Iquique, Chile

Beépítés vonala
Lakások

Városi kontextus

Elindulás

Város központjában található Quinta Monroy szocális lakóegyüttes 
egy korábbi illegális nyomornegyed helyére épült, illetve az itt letepült 
embereknek szolgál lakóhelyül. A környező nagyon sűrű beépítést próbálja 
feloldani, hogy a lakók is egy sokkal élhetőbb, szellősebb, otthonosabb 
környezetben élhessenek. A lakások négy udvar köré szerveződnek, így egy-
egy blokk alakul ki, melyek a környező két utcáról közelíthetők meg. 

100 család elhelyezését kellene megoldani, a lehető 
legmegfelelőbb, költséghatékony módon. Erre próbált megoldást 
keresni Aravena a lakosok bevonásával a folyamatba. 

Szabadon álló beépítés:  maximum 30 család elhelyezése.

Sorház: maximum 66 család elhelyezése.

Konklúzió: magassági terjeszkedés lenne 
a legmegfelelőbb. Ezt a megoldást viszont 
a lakosok olyannyira nem díjazták, hogy 
éhségsztájkba kezdtek, mivel így nem tudnának 
bővíteni.

Egy középosztálybeli család kellemesen él 80 
négyzetméteres lakásban. Ebből az alacsony költségvetésből 
viszont egy kicsi 40 négyzetméteres építhető. Ezért a 
kulcs a megoldáshoz az lehet ha másfelől közeltjük meg a 
kérdést.
„Mi lenne ha a 40 négyzetméteresre nem kicsi lakásként, 
hanem egy jó lakás feleként tekintenénk?”
Megépítik az otthonok felét, a másik felet pedig minden 
család saját maga fejezheti be.

Koncepció

A chilei kormány felkérésére készült ez a lakóegyüttes. 
A hozzájárulás $7500 volt lakásonként, amiből a telket, a 
lakásokat és az infrastruktúrát is finanszírozni kellett. Központi 
elhelyezkedése miatt a közel 5000 négyzetméteres terület a 
költség nagy részét jelentette. A fennmaradó összegből pedig 
legjobb esetben is 40 négyzetméteresek lehetnek. 
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Iquique, Chile

Egy jó ház feléhez az is hozzátartozik, 
hogy mégis melyik fél legyen az, amit 
megépítsenek. 
Erre a legmegfelelőbb válasz az, hogy 
azt a felet, melyet a lakók- akármennyire 
is próbálkoznának- nem tudnának 
önmaguk megvalósítani. 

Így a megépült rész magába foglalta a 
konyhát, fürdőszobát, lépcsőt, tetőt és 
természetesen a határoló falakat.

Azok a falak melyek a jövőbeni résszel 
állnak kapcsolatban könnyű, bontható 
szerkezetként jelennek meg.

Az egyes blokkok egy 
adott egység egymás mellé 
sorolásából állnak össze. 
Két fajta lakástípus jelenik 
meg: az egyik a fölszinten 
található 2+1 részből álló; a 
másik pedig ennek tetején 
lévő 1+1 duplex.

Földszint lakás:
2 térrészből-konyha,     
fürdő,nappali
+1 térrész: bővítés-hálószoba 

Emeleti lakás:
lent: konyha, nappali
fent: fürdőszoba
+1 ugyanekkora 
bővítés

A metszeteken és a hozzájuk tartozó homlokzati részleteken jól látható a 3 féle építőelem, amelyek sorolásával 
létrejönnek a lakótömbök. Emellett kivehető az a minta, amelyen megjelenik a megépített épület és a jövőbeni 
bővítés helye.

földszinti+emeleti duplex  
 lakás

földszinti lakás+felette 
üres térrész alul-felül üres térrész

Összesében a kormány $7500 alapjával és 
a lakosok későbbi bővítéseivel (kb. $1000 
lakásonként) a lakások igen rövid időn 
belül nagy mértékben felértékelődtek. 
Mindez annak tudható be, hogy a lakók 
maguk alakíthatták lakásuk sorsát, 
kedvükre festették, formálták  ezeket, így 
mindenki megteremtette saját életének 
keretét: az otthont.

A jó lakás fele Lakástípusok

Utóélet



10
ös

sz
eá

llí
to

tta
: M

as
a 

Re
be

ka



10



10



10



10





M
ag

do
ln

a 
ut

ca
 3

3.
 la

kó
há

z 
és

 re
nd

el
ő 

– 
20

05
Ja

ne
sc

h 
Pé

te
r S

ze
nt

irm
ai

 T
am

ás
 K

lim
aj

 L
ív

ia
Bu

da
pe

st
, M

ag
ya

ro
rs

zá
g

11

Magdolna utca

A Józsefvárosi Önkormányzat a VIII. ker. Magdolna utca 33. sz. üres telekre középmagas szociális bérlakásokat 
tartalmazó lakóépületre adott megbízást a tervezőknek, amely önkormányzati tulajdonú és üzemeltetésű lesz. Az 
épület zártsorú beépítési kötelezettségű, ezért tűzfalasan csatlakozik a meglévő szomszédos épületekhez.ös
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A ház egy gangos 4 emeletes lakóépület és 
egy rendelőket tartalmazó földszintes szárny  
együttese. A lakóépületben helyet kapott több 
szociális lakás közösségi helységekkel teraszokkal 
együtt.

A két rész látványra egybeolvad, de független 
közlekedő rendszerrel rendelkezik, a lakók és 
betegek nem zavarhatják egymást. A két tömeg 
független, de mégis olyan egységet alkot a 
kialakításuk, amellyel egymás számára előnyös 
helyzetet teremtenek.

A rendelő tömege a terepszint fölé emelt, így a 
lakóház számára fedett-nyitott gépkocsitárolót nyújt. 
E tömeg tetejére a lakóház közösségi helységéből 
terasz nyílik.

A rendelő középület volta nagyobb belmagasságot 
követel így a második emeletig félszint eltolásos 
megoldást figyelhetünk meg, ami a rendelő feletti 
lakásokat plusz galériaszinttel ajándékozza meg, így 
értékesebbé téve azokat.

lakóház

rendelő
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A ház tervezésénél nagy hangsúlyt fektettek 
közösségi terek létrehozására, helyzetük a 
homlokzaton is látszik, más méretű és arányú 
nyílások jelölik.

Az alaprajzról kiderül hogy egy-egy lakás helyét 
áldozták be hogy létrejöhessenek a közösségi terek 
(az egyikből terasz is nyílik). A helyszínen járva 
ezek a terek kihasználatlannak tűnnek, elhelyezésből 
adódóan nem „esik útba” minden lakónak.

Az épület nem hagyományos gangos házként 
működik, a közlekedő folyosó szintenként változik, 
így különböző méretű lakások elhelyezését teszi 
lehetővé.

A rendelő váróterme is kihasználatlannak bizonyult, 
az emberek szívesebben várakoznak a rendelő 
szobák előtti szűk folyosón.

Az önkormányzati pályázatban meghatározott 
szociális lakások egyszobásak, az alapvető 
életfunkciókhoz szükséges berendezést a lehető 
legkisebb alapterületen oldják meg a tervezésnél. 
Helyet kapott néhány nagyobb méretű lakás, 
általában nappalival, esetenként loggiaval 
bővültek. A lakások nagy része északra néz, ezek 
világosságát sajnos a belső udvarról bejutó fény sem 
kompenzálhatja kis mérete miatt.

1. fürdőszoba
2. konyha
3. hálószoba
4. nappali
5. loggia

3.

1.

2.

5. 3. 1.

2.
4.

30 m2

50 m2
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A dán kollégiumokban nagy szerepet játszik az elvonulás nyugalma mellett a közösség, a közösségi élet, a 
koppenhágai Tietgen diákszálló ezt a kör alakú alaprajzával szimbolikusan is kifejezi. Az épület egyik előképe a 
kínai hakka építészet, a 4 szintes kör alakú épületegyüttesek akkoriban a városfal védelmi szerepét is betöltötték 
A kollégium mottója a közösség és egyén találkozása, ami a kör külső kerületéből ki-kilógó egyéni szobák, 
valamint a kollégium belső udvarának és a befelé néző közösségi helyiségeknek a kapcsolata mutat meg. A 360 
lakóegység szintenként 12-12 szobából álló blokkokra tagolódik, és bár csak háromféle különböző szobatípus 
van, ezeket és az udvar felé néző közösségi helyiségeket variálva a kollégium terei változatosak, és egyediek 
maradnak.ös
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Az épület központi részén el-
helyezkedő udvarba öt átjá-
rón keresztül lehet eljutni, amik 
a tömeget öt blokkra tagolják.

A kollégium egyetemi környezetbe épült, a kör alaprajz 
ellensúlyozza a csatornákkal átszőtt, ortogonális beépítésű 
terület szigorúságát. 

A földszinten helyezkednek el az egész épületre 
vonatkozó közösségi helyiségek, mint a tanuló 
- és számítógépszoba, biciklitároló, mosoda, 
zeneszoba, kávézó, előadó, stb. 

Az épület centrumában a legfontosabb 
találkozási pont, az udvar található. A széles, 
leülésre vagy akár fekvésre is alkalmas 
padsávval körbevett zöld területen a kollégisták 
kielégíthetik mindennapi közösségi, társalgási 
igényeiket, de az udvar nagyobb események 
helyszínéül is szolgál, például közös étkezések, 
vagy koncertek alkalmával.

Az egyes szintekre vonatkozó közösségi 
helyiségek az épület belső, udvarra néző oldalán 
találhatóak. 

Az épület külső oldalán, a kontúrtól el-
elugorva helyezkedik el a 360 lakóegység. 
A kiugró dobozok megbontják az alapból 
monumentálisnak tűnő, hatalmas hengeres 
tömeget, fiatalos, változatos lesz tőle az épület. A 
mottó: egyén és közösség. 
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A teraszokról, valamint a nagy üvegfelülettel ellátott közös terekből jó rálátás nyílik az udvarra és a kollégium 
többi részére. Ez az átláthatóság egyfajta biztonságérzetet is nyújt. A közösségi élet mellett az egyén nyugalma 
is ugyanakkora hangsúllyal jelenik meg, a lakóegységek egyszemélyesek, és a városra néznek, mind-mind más 
kilátással.

Az épület szintenként 5-5 szegmensből áll. Minden blokk 12 lakóegységet tartalmaz, valamint 3 közösségi teret: 
egy közös konyhát, egy szárítóhelyiséget, valamint egy közösségi szobát. Ezen kívül, az alsó szintek közösségi 
dobozainak tetején egy-egy terasz található. A diákok szeretik, és használják is ezeket a tereket, mert világosak, 
tágasak, és viszonylag kis csoporthoz - 12 emberhez - tartoznak.

A szobatípusok számát a tervezés során háromra redukálták, ezek méretükben 
különböznek egymástól. Ezek sorrendjét variálva, valamint a szobákhoz esetlegesen 
erkélyt csatolva mégsem lesz unalmas, egyhangú az épület. A szobák egy személy részére 
kifejezetten tágasak, pihenésre, tanulásra is jól használhatóak, és mindhez tartozik külön 
mosdó-blokk.

Az épületen belüli vízszintes irányú 
közlekedés a körfolyosókon zajlik, 
ami a privát zónát képező szobák és a 
közösségi terek között helyezkedik el. 
A folyosóról a nagy üvegfelületeken 
keresztül ugyancsak jó kilátás nyílik az 
udvar felé, a szobák felőli falat viszont 
természetes színű, organikus formájú 
minta takarja. 
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Ljubljana, Poljanska 57. Kollégium a Jurij Kobe által tervezett egészségügyi szakközépiskola szomszédságában, 
112 szobával (56x65m2 lakóegységgel) és maximálisan 448 férőhellyel. Szabadon álló épület, amely egy parkra 
néz. Tömege két részre osztható: egy transzparens földszinti, és a két darab három- és négyemeletes, privát 
részre. Földszinti közösségi tereit, mint pl. társalgó, tanulószoba, átrium, a nyitottság, átláthatóság és a nagy terek 
jellemzik, lehetővé téve a folyamatos kommunikációt, a pezsgő diákéletet. Az emeleti szárnyakban található 
privát szobák is egyedi módon vannak kialakítva: kettesével fognak közre egy közös konyhát, illetve fürdőszobát. 
Ezáltal több kisebb közösség alakul ki a szomszédokból, akik összefuthatnak a közös konyhában. Emellett 
minden szoba rendelkezik loggiával, melyet karakteres alumíniumárnyékolók védenek. Ezek biztosítanak egy 
folyamatosan változó, játékos homlokzatot az épület számára.ös
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Az épület tömege két részre osztható: egy földszinti, 
transzparens, közösségi részre, melynek közepét egy körbe 
üvegezett átrium lyukasztja át; valamint a két darab három-
ill. négyemeletes, privát szárnyakra. 

A földszint a pezsgő diákéletet hivatott biztosítani, ennek megfelelően nyitott, 
átlátható, minden irányba vizuális kapcsolat nyílik, még az átriumon keresztül 
is, hála a nagy üvegfelületeknek. Közösségi terei az átrium köré szerveződtek: 
társalgó, tanulószoba, internetszoba, mosoda.

Az épület szabadon álló, egy egészségügyi középiskola és 
egy park szomszédságában.

Közösségi terek az átrium körül, egyéb helyiségek ezekhez kapcsolódnak: 
gépészet, bérbe adható helyiség, kerékpártároló, előtér.Középső traktus rétegződése
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Emeleti elrendezések egyformák: középen futó folyosón 
nagy födémáttörések biztosítják a kellő mennyiségű 
fényt az alsóbb szinteken is, ugyanakkor átláthatóvá 
válik tőle a szerkezet. Lehetőség nyílik az egyes szintek 
közötti kommunikációra, izgalmasabbá téve ezzel a 
mindennapi életet.

Födémáttörések révén sok fény jut a középfolyosókra, elkerülve 
a bezártság érzetét, miközben nagy belmagasságú terek válnak 
láthatóvá. 

A közös konyhák nagy ablakai takarás nélkül jelennek meg a homlokzaton, 
a loggiákat viszont mozgatható, perforált árnyékoló panelek fedik. Ezek 
napszaknak, időjárásnak megfelelően nyithatók a lakók igényei szerint. Ez a 
folyamatos, dinamikus változás adja az épület homlokzatának játékoságát, a 
loggákon belül pedig hangulatos fény-árnyék hatásokat teremt. Ugyanakkor 
jótékonyan eltakarhatja a mindennapi használat elemeit a kíváncsi szemek elől 
(pl. ruhaszárító, kerékpár, stb.)

Dinamikusan változó homlokzat az átrium közepéről szemlélve.

Emeletenként 16 szoba áll a diákok rendelkezésére, a két darab 
három- ill. négyszintes épületszárnyakban. Rendkívül rugalmasan 
berendezhetőek, így alkalmasak 4 diák, párok, esetleg családok 
számára is. A szobák elrendezése önmagában is különleges: kettesével 
fognak közre egy közös fürdőszobát és konyhát, melyet a szobákon 
át lehet megközelíteni. A konyha félprivát helyiség; az ember itt 
találkozhat a szomszéd szoba lakóival, kisebb közösségben alakulhat ki 
beszélgetés. 
Minden szobához tartozik egy-egy loggia, melyet karakteres 
alumíniumárnyékolók védenek a közvetlen napsugárzástól.

A földszint minden irányban átlátható; vizuális kapcsolat 
nyílik az átriumba is.



C
V

G
 T

ár
sa

sh
áz

 –
 2

00
7

Be
vk

-P
er

ov
ic

 A
rh

ite
kt

i
Lj

ub
lja

na
, S

zl
ov

én
ia

14

Az elsősorban hátrányos helyzetű családoknak és a balkáni háborúkból érkező menekülteknek szánt, 4 
épületből álló együttes, 114 lakást foglal magába, a városi szövet és egy nagyobb erdővel borított terület 
közti határhelyzetben. A tömeg megformálása, a tömbökön belül található eltérő minőségű közösségi terek 
továbbá a praktikus apró részletek is ugyanazt a célt a szolgálják: az egyes egységeken belül élhető falusias 
közösséget létrehozni az építészet eszközei által. Ehhez járul hozzá az át-és rálátásokat biztosító külső-folyosós 
közelekdőrendszer is. 
Az S-alakú épületek árvízvédelmi okok miatt földpárnákon helyezkednek el, amelyek között a lakók számára 
fenntartott parkolók kaptak helyet. Az együttes fél-privát és privát zónái kiváló ellenpéldaként szolgálnak a 
szociális lakásokra jellemző, épületek közti, senkiföldjévé vált területekkel szemben.

OLASZORSZÁG

AUSZTRIA

HORVÁTORSZÁG

SZLOVÉNIA

LJUBLJANA

LJUBLJANA

CVG-Társasház
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VÁROS ERDŐ

Az épületegyüttes a városi szövet és egy nagyobb, erdővel borított 
terület közti határhelyzetben helyezkedik el. 

Forma

A forma legfőbb célja: önmagán belül eltérő minőségű közösségi terek létrehozása, amelyek 
felkínálják a találkozási lehetőségeket, interakciókat generálnak, kötődéseket alakítanak ki. A kialakult forma külső-folyosós közlekedő rendszert kapott, amely 

fonalként hálózza be az épületet. A rendszer kialakításánál kiemelt 
hangsúlyt kapott a láthatóság valamint a közös térre való nyitottság. 
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Az egyes lakásokhoz tartozó kilátási irányok. Jellemző lakásalaprajz. A tömeg feltárulásának irányai. 

Nyitott zóna: parkoló Fél-privát zóna: játszótér Privát zóna: saját kertek, feléjük tájolt lakásokkal. 
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Átlátások, Rálátások

Privát kert: domborzati játék, fű, padFél-privát játszótér, csalogató gesztusok: padka, fedett-nyitott tér
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A tömbök közötti kapcsolat átjárók formájában valósul meg. 
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A projekt egy Építőcsoport „Baugruppe” keretében valósult meg. Közösen megfogalmazott céljuk 
– Ökologikusan Élni! – volt, így született a gondolat, hogy a lehető legtöbb faanyagot használják. A 
tűzoltóhatóságokkal való szoros együttműködés eredményeként 9 hónap alatt megépült Európa legmagasabb 
fa tartószerkezetű épülete 7 szinttel, 6 lakással és a földszinten egy kereskedelmi egységgel. A lakásokat 
nagyvonalú, levegős terek jellemzik, ugyanakkor a luxust nem csak alapterületében, de fényviszonyokban és 
térhasználatban is biztosítja. Tervezői szándék volt egy nyitott épület létrehozása – szemben a szokásos faltól-
falig tartó beépítéssel. Az épület fa oszlop-gerendás szerkezetű, fa-vasbeton vegyes födémekkel, illetve különálló 
vasbetonblokk lépcsőházzal. Érdekes, hogy a fa teljesen el van takarva, csupán burkolatként jelenik meg.
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A lakóépület Berlin szívében található. A 
környék jellemzően zárt sorú beépítésű, 
klasszikus nyíláskiosztással. 

A foghíj szabályszerű faltól-
falig való beépítése helyett  az 
épület két egységre bomlik. 
A közlekedés a különálló 
vasbetonblokk lépcsőházban 
zajlik. Ez a széthúzás 
pazarlónak tűnhet, de így az 
épület nyer egy harmadik 
homlokzatot, ahol ismét meg 
tud nyílni a tömeg, illetve 
tűzvédelmi szempontból is 
előnyös.

Az épület bejáratát egy 
kerítés választja el az utca 
forgalmától. Az alsó szinten 
kap helyet az építész iroda, 
ez a legnyitottabb része a 
háznak.

A lépcsőházból jól belátni 
mindent, illetve bentről is látni 
ki jön-megy a lakás előtt. A 
lakóegységek egy kis hídon 
keresztül közelíthetőek meg, 
így több szinten –1. 3. 4. emelet 
- is kialakul egy kis fogadó 
terasz, ami családias –már-már 
kertvárosi– jelleget kölcsönöz a 
háznak.

 A két blokk között kialakul egy keskeny kapualj 
szerű fogadótér, innen tárul fel a privát hátsó udvar. 
A ház valóban nyitott, minden irányban kommunikál 
- amerre csak teheti - gazdag vizuális kapcsolatok 
alakulnak ki.

A nappali középre került, 
mégsem válik egy sötét lyukká, 
innen nyílik minden helyiség, 
ez a lakás szíve.

Emeletenként egy -a másodikon kettő– 
lakás számára kínál 105 és 148 m2 közötti 
területet. A  pillérvázas szerkezetnek 
köszönhetően minden szint eltérő 
kialakítású.

Földszint

1. emelet

2. emelet

5. emelet

3 emelet



15E3 – 2008
Kaden & Klingbeil Architekten

Esmarchstaße 3, Berlin, Németország
A berlini tűzvédelmi szabályok legfeljebb 
5 szintes fa épületeket engedélyeznek, így 
speciális tűzvédelmi koncepciót, illetve egyéb 
biztonsági intézkedéseket dolgoztak ki.

A lakásokat - a feszes négyzetrácsos 
raszerháló ellenére - szabadon 
szerkesztett nagyvonalú, tágas terek 
alkotják, izgalmas téri szituációkkal.

Érdekes, hogy a fa sehol sem jelenik 
meg csupán a mennyezet és a padló 
burkolataként, de ez nem is volt szándék. 
Csupán egy gyorsan építhető ökologikus 
anyagot kerestek.

A homlokzat 
sakktábla 
mintázatú, átlátszó 
és zárt elemek 
alkotják, amik 
egymásra épített 
kockák hatását 
keltik.

A vasbeton használata a lépcsőházban, 
illetve az összekötő erkélyeken jelentősen 
növeli a biztonságot. A tűzoltók gyorsan és 
biztonságosan olthatnak tüzet vész esetén.

A födém rétegelt fa és beton 
gerendákból, illetve 10 cm 
vastag betonból áll, alsó 
síkját egy átlátszó tűzvédelmi 
bevonat borítja.

Minden lakáshoz—
kivéve a kis garzont  
másodikon—a hátsó 
kertre néző függesztett 
szerkezetű erkély 
tartozik.

3. emelet
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A Práter utcai bérlakásokból álló lakóház egy 2005-ben elnyert pályázat alapján épült meg a VIII. kerületben, 
Budapesten. Ilyen szociális bérlakás kevés létezik Magyarországon, a lakásállomány csupán 8%-a bérlakás. Az 
épület a környező épületekre reagálva továbbviszi azok beépítését, illeszkedve a környék hangulatához. A két 
tömbből álló épület földszintjén kereskedelmi egységek találhatók, a kicsi, de jól szervezett lakások pedig egy 
központi közlekedő sávra vannak szervezve. A ház homlokzata nemcsak az építészeti karaktert hivatott szolgálni, 
hanem a funkcionalitáson alapszik, ahogyan az egész ház is logikusan szervezettös
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elhelyezkedés
A VIII. kerületben található, amit talán senkinek sem kell 
bemutatni, azonban érdekes látni, hogy a külföldi pub- 
likációkban a házról szóló cikkek a környék, Józsefváros 
bemutatásával kezdődnek, jellemzően megemlítve Molnár 
Ferenc: A Pál utcai fiúk című regényét.

építészeti célok
Az épület tervezésekor fontos szempont volt a sűrű város- 
szövetbe való illeszkedés, a környező épületekkel való kap- 
csolat, a jó arányok, optimális lakásszám, a helyi értékek és 
a klasszikus bérházakat idézés. Ezen felül nemcsak a telek, 
hanem a tömb fejlesztését is célként tűzték ki az építészek. 
Illetve nem utolsó sorban gazdaságosságra törekedtek a 
korszerű építési móddal, az olcsó fenntarthatóság érdeké- 
ben pedig tartós anyagok kerültek beépítésre azzal a céllal, 
hogy az épület olcsó maradhasson. Egy külföldi cikk szerint 
480 euro/m2 állt rendelkezésre.

terek, működés
Két elkülönülő tömegből álló épületet hoztak létre, amely 
folytatja a szomszéd házak csatlakozó beépítéseit, a ket-
tő között kialakuló kerttel, amely a klasszikus bérházak 
kötelező eleme, azonban itt nem zárt, hanem kommunikál 
az utcával, így nagyobb biztonságérzetet ad. Az egyik tömeg 
kissé vissza van húzva az utcától, így létrehozva egy mik- 
roteret. A két tömb szintenként egy függőfolyosóval van 
összekötve, amely illeszkedik a ház karakteréhez, illetve 
kilátóhelyként is funkcionál. A terek arányosak és logikusan 
szerkesztettek, megjelennek a hierarchikus kapcsolatok az 
utcától a lakásokig.

hierarchikus kapcsolatok
Mind a földszinten, mind az emeleten megjelennek a he- 
lyiségek közti hierarchikus kapcsolatok, a nyilvános tértől, 
vagyis az utcától a legprivátabb terekig, a lakásokig.
A második teret már csak az használja, aki célzottan az 
épület aljában lévő boltokba szeretne betérni, a harmadik 
típusú terek használatához pedig már egy kapun kell átjut- 
nunk. A negyedik fajta tér az épület közlekedő rendszere, 
illetve a kapcsolódó gang, az ötödik pedig, a már említett 
legprivátabb tereket tartalmazza.
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Kis Péter, Valkai Csaba

Budapest, Magyarország

lakások
Az épületben 48 lakás helyezkedik el, ezek 40-60 m2 alapte- 
rületűek, valamint megjelennek a különböző lakástípusok, 
az egy, másfél és kétszobás kislakások, változatos elrende- 
zésben. az alaprajzokat vizsgálva jól látszik, hogy a lakások 
takarékosak, helykihasználóak, mégis logikusan szerkesz- 
tettek, mellőzve a tipizálást és a sok ablaknak köszönhetően 
elég fényesek is.

homlokzat
A környezettel való kapcsolat érzékeny kezelésére utal 
néhány építészeti szándék megfoglmazása: anti-graffiti bur- 
kolat a földszinti falakon, tűzfalakat idéző barna csempe
és karakteres konzolok a homlokzaton. az épület nemcsak 
praktikus, de megfelel a kortárs építészeti irányzatoknak 
azzal együtt, hogy tökéletesen illeszkedik a környezetébe és 
a helyi értékeket sem hagyja figyelmen kívül.

utóélet
Amikor nem sokkal az épület átadása után az építészt arról 
kérdezték, nem aggódik-e, hogy a lakók az erkélyeket rat- 
tannal és különböző árnyékolókkal fogják elcsúfítani, azt 
válaszolta, nem aggódik, mert biztos benne, hogy az épület 
elég erős ahhoz, hogy túlélje.
Az épületnek nagy visszhagja lett mind a hazai -, mind a 
külföldi sajtóban, amely felhívja a  gyelmet a magyarorszá- 
gi szociális építészet kihívásaira és lehetőségeire.
Megkapta az Európai Unió kortárs építészeti elismerését,
a Mies van der Rohe-díjat, valamint a NUBU nevű márka 
2013-as őszi kollekciójának darabjait is inspirálta.
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A társasház egy elhagyatott kőbánya és a ljubljanai körgyűrű közvetlen közelében épült, a telek sarkán található, 
védett mészégető épület mellé. A tervezés során a kérdés az volt, hogy hogyan illeszthető egy ilyen nagyléptékű 
épület egy ennyire érzékeny környezetbe úgy, hogy a telek mellett elhaladó autópálya viszonylatában egyfajta 
mérföldkőként is szolgáljon.
A telepítési kérdéseket érzékenyen kezelték. Az építéskor a kőfalat megőrizték, omlásvédelmét megoldották, és 
növényzettel ültették be. Az épület tömegének és magasságának meghatározásánál törekedni kellett egyszerre a 
határozott megjelenésről és a környezeti elemekbe olvadásról. Az épületegyüttes így egy szintbe került a domb- 
bal, 8 emelet magasságban.
A két épületszárnyban összesen 140 lakás található, amelyek belső rendszere függőleges tagolódású: az alsó öt 
szinten egyszerű egyszintes lakások foglalnak helyet. Ezeket követik a kis udvarral rendelkező duplexek. Az épü- 
let legtetején luxus penthouse-lakások kaptak helyet.

Pilon társasház

LJUBLJANA

Ljubljana

SZLOVÉNIA
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Ljubljana, Szlovénia
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Ljubljana, Szlovénia

A várossal való viszony

Az épület elhelyezkedése az autó-
pálya, a külvárosi családi házak és 
az elhagyott kőbánya mellett.

Közlekedésrendszer

Az utcától a házig, majd a lépcsőháztól a lakásig.

Metszet
Az épület szerkezeti sémája, és a domboldallal 
való viszonya könnyen leolvasható.

Struktúra
A házat felépítő elemek alaprajzban és tömegben.



17Pilon társasház – 2007-2008
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Ljubljana, Szlovénia

Az épület és 
környezetének 
kapcsolata. A kő- 
fal és a ház által 
közrezárt udvar.

Az épületrészek 
kapcsolata. A két 
szárny közötti 
átjárás.

Perspektív képek

Homlokzat részletei

Sárga, üvegezett korlát

Fekete, ferrocement homlokzatburkolat

Alaprajzok

Balra: általános szint egy jellemző 
lakás bemutatásával

Jobbra: emeleti duplexek szintje egy 
lakás bemutatásával
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lia A lakóegyüttes legkülönbözőbb életmódoknak adhat teret. Megjelenik itt több család számára készült városi 
ház, társasház, egy vagy többszemélyes flexibilisen alakítható terekkel, fiatalok számára fenntartott lakások 
közös terasszal. Különlegessége, hogy helyet kapott itt egy háromszög alaprajzú dinamikus terekkel kialakított 
8 szobás tömb nagyobb családok, közösségek számára, illetve a család nélkül felnövő gyermekek bentlakásos 
otthona. Célcsoportja a közép, alsó közép-osztály. Az erőforrásokkal takarékosan bánó funkcionális, egyszerű, 
de minőségi lakóegység. Véleményem szerint a legvonzóbb vonása éppen a visszafogott, hivalkodásmentes 
megjelenése és az, hogy a legtöbb lakás kisebb ugyan, de cserébe több zeg-zugos privát zöldfelület kapott helyet. 
AllesWirdGut iroda négy fiatal építész alkotta társaság, jelmondatuk: A jó építészet nem kerülhet többe - csak 
többet adhat.
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AllesWirdGut /”MindenJóLesz”/ iroda

Ausztria, Bécs
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Ausztria, Bécs
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Peter Barber – Spring Gardens, Lewisham (Dél London) 2009 
40 szoba + 21 studio szoba + 54 szoba a Garden house-ban 115 lakó számára

A St. Mungo’s Anglia legnagyobb hajléktalanok ellátásával foglalkozó alapítványa, minden nap több mint 2600 
főt szállásol el. Spring Gardens tervezésével Peter Barbert bízták meg, akivel már korábban is együtt dolgoztak 
az Endell Street Hostelen amikor is egy gótikus iskolát alakítottak át szintén hajléktalan szállóvá. Spring Gardens 
egy radikálisan új koncepció a hajléktalanok ellátására. Az egyént helyezi előtérbe, nem a probléma kezelés, 
hanem a lehetőségek biztosítása a cél. Peter Barber ennek megfelelően az egyszerű ellátás helyett a felépülés és a 
társadalmi integráció elősegítését célozta meg. Korábban itt egy sötét, barátságtalan, labirintusszerű szálló állt. 
Az új lineáris épület köszönhetően tágas és világos kialakításának, egy élhető és élvezhető környezetet biztosít 
mind a személyzetnek és az itt lakóknak, mind az ide látogatóknak.  A lakókat az újrakezdésben segítik a nyitott 
2 szint belmagasságú, kertkapcsolatos közösségi terek, emellett mindenki saját en-suite szobát kap a privát 
szféra és ezzel az otthon érzet megteremtése érdekében. A tervezés során két fázisban épült volna meg az épület, 
melyből a mai napig csak egy valósult meg.

Anglia
London,
Lewisham
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19 Spring Gardens – 2009
Peter Barber
Lewisham, Dél-London, Anglia

Őrkunyhó

Kerti ház (Garden House)

Első fázis Második fázisKert

Elhelyezkedés
A szokásostól eltérően nem elrejtve a szem 
elől egy város széli sötét utcában, inkább 
egy barátságos kertvárosi környezetben.

Adott tervezési helyszín

Tervezett tömeg

Megközelítés
Mikor megközelítjük Spring Gardenst az Arlington úton, első ránézésre a délen fékvő 
négyszintes toronyépület tűnik szembe. Ez azonban csalóka lehet. Hiába gondolnánk, hogy a 
bejárat ezen a legszembetűnőbb, legreprezentatívabb ponton található. Valójában a főbejárat 
az északi szárnyban helyezkedik el.

Megépült
A tervezett 2 fázisú projektből napjainkig 
csak az első fázis valósult meg.

Cél - eszköz
Peter Barber épülete mind szerkezeti felépítésében, mind designjában 
merőben eltér a megszokott hajléktalan szállóktól. De vajon szükséges-e a 
jó design? Vagy ez csak felesleges luxus? Az intézménybe érkező emberek 
43%-a küzd valamiféle mentális problémával. (Pl.: skizofrénia, depresszió, 
bipoláris személyiségzavar.)
„Úgy gondolom, hogy azok az emberek akik eleve sok nehézséggel 
küzdöttek meg élükben méginkább érzékennyé válnak saját környezetükre. 
A design befolyásolja az emberek érzéseit és magát az intézményt is... Nem 
gondolom túlzásnak azt, hogy egy szép környezetet szeretnénk teremteni az 
embereknek. Ezt alapvető dolognak gondolom.” (Peter Barber)

Építési fázisok

Észak-nyugati nézet

Torony

Kertes lakószobák

Folyosó/közösségi terek 2 szintnyi belmagassággal

Kerítés



Észak-nyugati nézet
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Lewisham, Dél-London, Anglia

Formai kialakítás
Lineáris felépítési rendszer, 
egyszerű négyszögekből.  Maga 
az épület 3 oldalról körülöleli a 
kertet. A kialakítás két szintes, 
mely a déli részen 4 szintes 
toronnyá növi ki magát. 

A déli torony második és harmadik emeletén
önellátó lakások találhatók. 1 szint, 1 „lakás”.

3. emelet

2. emelet

Közösségi terek

Lakóterek

Magánkertek

Magánkertek
A fő épületben található 
40 en-suite szoba 
mindegyikéhez tartozik egy 
kis kert is, ezzel is fokozva 
a lakók „otthon” érzetét. Itt 
akár háziállatot is tarthatnak, 
ami gyakran gyorsítja a 
felépülést.

Lineáris gondolatmenet a tervezésben
Az épület nemcsak formailag követi a 
linearitás elvét. A szobák („lakások”) 
kialakításában is hasonló módszert 
figyelhetünk meg. 
Az északi részben a megérkezésnél 
találhatók a megfigyelő szobák. A 
Spring Gardenbe érkező lakókat 
gondos felügyelet mellett először itt 
szállásolják el 6 hétig. Az idő letelte után 
továbbköltözhetnek az en-suite szobák 
egyikébe. Később akár a toronyban 
található önellátó lakások egyikébe 
is bekerülhetnek. Az ott lakók már 
szinte teljes mértékben vissza tudnak 
integrálódni a társadalomba.

Megfigyelő szobák  1. emelet

Saját kertes hálók  Földszint

Mezzazine hálók  1. emelet

Földszint lakószobák

Első emelet lakószobák

Torony

Röntgen

kertek

hálószobák

megfigyelő szobák

lakások

2 szint belmagasságú 
tágas közösségi terek 
kert kapcsolattal
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Miért ez a forma?
Megbízásakor Peter Barber ellátogatott a korábban itt álló szállóba. Meglátása 
szerint a régi hely nagyon sötét és zárt volt, klausztrofóbiája lett tőle. Könnyű 
volt eltévedni. Sötét folyosók, szinte már labirintus... Nem láthattuk mi van a 
sarkon túl. Az ember annyira elszigeteltnek érezhette magát, hogy bement egy 
sarokszobába és már ki sem akart onnan többet jönni. 
Mit lehetne ez ellen tenni? Tervezni egy hostelt folyosók nélkül! 
Ezt úgy sikerült elérni, hogy a folyosóknak funciót adott. Olvasósarkok, étkezők, 
közösségi terek, könyvtár....
Tágas, világos, nyitott terek melyek hatalmas 2 szintes üvegfelülettel 
csatlakoznak a zöld kerthez.

Közösségi terek - folyosók extra 
funkciókkal
A szolid, fehér terek komolyságát 
feloldják a színes bútorok. Egy ilyen 
olvasófülkében akár ketten is kényelmesen 
elférnek egymás mellett, így elősegítve a 
szociális érintkezéseket is. 
A rengeteg üvegfelület és a kertkapcsolat a 
nyitottság érzetér sugallja. 

Kert
A kert nem csak a nyugodt környezet 
biztosítására szolgál. Itt kertészkedésre 
tanítják a lakókat így segítve a 
társadalmi integrációt.

Nagy üvegfelületek - rengeteg fény

Függönyfal kialakítása
Standard fa ablakok összekapcsolásával 
lett kialakítva az épület függönyfala. 
Ez egyrészről nagyon gazdaságos, 
másrészről a nyitottság érzetét is kelti. 
Ezt a hálós rendszert néhol megtöri 
pár kiálló ablak beiktatása, melyek 
stabilitását fém lábak biztosítják.
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Az észak-németországi Berlin belvárosában található BIGYard a modern társasház, azaz a lakóközösség egy jól 
megvalósult példája. A projekt 2011-ben elnyerte az Ugo-Rivolta díjat és több építész is alkalmazza előképként, 
mintaként.

De mi is valójában a co-housing? Miben tér el az eddigi társasházaktól vagy lakóparkoktól? A co-housing 
alapgondolata a közösség, és annak harmonikus együttélése különböző építészeti eszközökkel kialakítva. Célja, 
hogy a lakók ne csak a postaládán található névről ismerjék egymást, de valódi kapcsolatot alakíthassanak ki.

A beépítés nehézsége, hogy a telek két és fél oldalról tűzfallal határolt, harmadik oldalán pedig egy műemléki 
védettség alatt álló templom áll. Be kell ismernünk, hogy az építész jól vette az akadályokat. Tömegét tekintve 
kívülről illeszkedik környezetébe, belülről viszont egy saját, védett kis világot alakít ki magának. Az eltérő 
magasságú tömbök, a megemelt belső kert jó benapozást biztosítanak, a különálló lakások saját bejárattal 
rendelkeznek és a három különféle lakás-típus minden igényt kielégít.

Berlin
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Berlin, Németország



20 BIGYard – 2010
Zanderroth Architekten 
Berlin, Németország

HOMLOKZAT_ 

A szomszédokat tekintve a homlokzat könnyen illeszkedik a 
környezetébe. Bár a BIGYard léptékében, anyaghasználatában és 
homlokzatát tekintve is modernebb, mint a környező épületek, 
mégis harmonikusan illeszkedik a helyi környezetbe, nem 
hivalkodik.

BEÉPÍTÉS_

A telket két oldalról 22 méter magas tűzfal határolja, nyugatról pedig egy 
műemléki védelem alatt álló templom. A beépítés módja zártsorú, a környező 
épületek mint belső udvarsak. Ezzel ellentétben a BIGYard megtöri a formát, 
két hosszanti tömbből áll és egy szabad, választóvonal jellegű belső udvarból.

BENAPOZÁS_

Az épület utcai homlokzata északi tájolású. A kedvezőbb 
benapozás miatt a homlokzati tömb alacsonyabb, mint 
a szomszédjához illeszkedő hátulsó. A belső kert az első 
emelet szintjére lett emelve, ezáltal több napfényt kap és a 
parkolónak is jutott hely az udvar alatt, az utca szintjén.
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ALAPRAJZ_

A belvárosi „társasház” különböző típusú otthonokból áll.  
Mindegyik különálló, saját bejáratú, nagy kertkapcsolattal 
és gyönyörű panorámával rendelkezik. A közös kert középre 
húzódik, így használata nem viszi közel a lakókat a másik 
teraszához. A magán és a közössi terek között nincs nagy 
kontraszt, lehetőséget nyújt a közösségi élet megvalósulására, jól 
példázva a co-housing lényegét.

GARDENHOUSE_

A 10 db 3 emeletes kertes lakás bár északi tájolású, a megemelt kert miatt 
és az alacsonyabb városi lakások miatt mégis elegendő napfényt kap. A 
különböző funkciójú szobák félszint-eltolásos kialakítása nagy belmagasságot 
eredményez. Közvetlen kapcsolata van a kerttel. Egyetlen negatívuma, hogy a 
magánzóna itt kevésbé valósul meg.

TOWNHOUSE_

Az utca mentén a 23 db 4 emeletes lakás mind saját 
bejárattal rendelkezik az utcafront és a kert felöl is. A 
lakások átlagosan 3,65 méter szélesek, nagy belmagasságú 
nappali és étkező térrel a szinteltolásos kialakításuk miatt. 
Ezen felül saját tetőteraszuk és tetőkertjük van, melyek 
kialakítása gátolja a belátást.

PENTHOUSE_

A 12 db szintén 3 emeletes penthouse lakás a kertes lakások felett 
helyezkedik el. Legfelső szintje északi és déli tájolású, közvetlen 
kapcsolata van a közösségi tetőkerttel, ellenben ez az egyetlen lakás 
típus, melynek nincs kapcsolata az első emeleti közös kerttel, így 
úgy érződhet, hogy nem tagjai a közösségnek.
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RÁLÁTÁS_

Bár a lakások különállóak, külön bejáratúak, az épületek közelsége és az 
eltérő magassága miatt vizuálisan nem igazán rejtőznek el egymás elől. A 
nagy ablakok miatt az utcáról és a szemközti lakásokból is könnyen belátni, 
és a keskenyebb kert és az alacsony növényzet sem nyújt menedéket.

KÖZÖSSÉGI_

A co-housing egy modern újragondolása a régi típusú 
társasháznak. Célja, hogy az együtt lakó emberek ne csak a 
postaládán található névről ismerjék egymást, de valós kapcsolatot 
alakíthassanak ki. Bár napunk nagy részét nem otthonunkban 
töltjük, mégis fontos, hogy az ott töltött percek ne elzárkózva 
teljenek, számíthassunk „lakótársainkra”. Ezek eszközei a közös 
kert játszótérrel, a panorámás tetőkert, ahol sütögetni és napozni 
lehet, vagy akár a pincében kialakított szauna. Ezen kívül meg 
kell említeni azt is, hogy az épületegyüttesben helyet kap 4 
apartman lakás is, amely az idelátogató rokonoknak/barátoknak ad 
kényelmes alvóhelyet.

KÖZLEKEDÉS_

A különböző lakások összeillesztése bonyolult közlekedési rendszert 
eredményezett. Bár megvan a lehetőség saját bejáratra, de következménye, 
hogy a különböző helyiségek különböző szinteken helyezkednek el, 
így mindenhova csak lépcsőket mászva lehet eljutni. Kérdés, hogy 
egy mozgássérült, egy idős vagy egy kisgyerek hogyan veszi ezeket az 
akadályokat.
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Stefan Forster Architekten, Halle-Neustadt, Németország, 2010, 81 lakás

Németország keleti részén található 40.000 fős városban véghez vitt panelfelújítás. A városrészben a 
kommunizmusban épült rossz minőségű monoton panelházak újragondolása, élhetőbbé tétele volt a kitűzött 
cél. A földszinten még megtartották a régi elrendezésből adódó sűrűséget, de ez felfelé haladva ritkul. Így bár 
kevesebb lakás lett, de sokkal tágasabbá váltak. A szintenként különböző lakásokkal kitágították az épület 
célközönségét, a lakók diverzitását. Kialakításra került 11 különböző lakástípus az egy szobás agglegény lakástól 
egészen a 3 szobás családi lakásokig, beleértve a 10 duplex lakást a földszinten.
Az eredetileg 125 lakásból álló egyszerű hasábot könnyedebbé tették a felső szintekből való kiharapásokkal. 
Mindet úgy alakították ki, hogy tartozzon hozzá terasz, illetve a földszintieket még tágas udvarokkal is 
bővítették. 
A mai állapot egy sokkal üdébb színfoltot hoz a panelblokk szürkeségébe.ös
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Kontextus

Struktúra

Déli homlokzat Északi homlokzat

A város nagyrészt 
panelházakból áll, 
mindegyik ház 
kis csoportokban 
helyezkedik el, önálló 
belső udvart hozva létre, 
nagy zöldfelületekkel. 

Az egyik ilyen csoportban 
található az építész iroda által 
átalakított épület.

Az eredeti hasábot megbontva 
alakult ki az új ugráló forma, 
ami látványában bontja 
meg az unalmas panelházak 
erdejét. Minden eszközölt 
beavatkozás arra irányult, 
hogy a lakások diverzitását 
növeljék és nagyobb, élhetőbb 
tereket hozzanak létre.

A méretnövelés 
megkívánta, hogy 
az eredetileg 
tizenegy 
lépcsőházból 
ötöt elhagyjon, 
így a belső tér 
könnyebben 
alakíthatóvá vált.

A déli homlokzatot a teraszok osztják, ezáltal sokkal 
tagoltabbá válik, ellentmondva a főhomlokzaton 
kialakult egységes megjelenésnek. Ebből az 
eldugottabb helyzetből és kialakításból adódik, 
hogy itt jobban nyomot hagynak a lakók az épület 
homlokzatán, ezzel is otthonosabbá téve azt.

01Halle-Neustadt panelfelújítás - 2010
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Kontextus

Struktúra

Déli homlokzat Északi homlokzat

A város nagyrészt panelhá-
zakból áll, mindegyik ház 
kis csoportokban helyezke-
dik el, önálló belső udvart 
hozva létre, nagy zöldfelü-
letekkel. 

Az egyik ilyen csoportban 
található az építész iroda által 
átalakított épület.

Az eredeti hasábot megbontva 
alakult ki az új ugráló forma, ami 
látványában bontja meg az unal-
mas panelházak erdejét. Minden 
eszközölt beavatkozás arra irá-
nyult, hogy a lakások diverzitását 
növeljék és nagyobb, élhetőbb 
tereket hozzanak létre.

A méretnövelés 
megkívánta, hogy 
az eredetileg tizen-
egy lépcsőházból 
ötöt elhagyjon, így 
a belső tér köny-
nyebben alakítha-
tóvá vált.

A déli homlokzatot a teraszok osztják, ezáltal sokkal tagol-
tabbá válik, ellentmondva a főhomlokzaton kialakult egysé-
ges megjelenésnek. Ebből az eldugottabb helyzetből és ki-
alakításból adódik, hogy itt jobban nyomot hagynak a lakók 
az épület homlokzatán, ezzel is otthonosabbá téve azt.
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Lakások kialakítása

Földszint

2. emelet

1. emelet

3. emelet

4. emelet

Az 5 kivett lépcsőházat a 
földszinten húzott karú 
lépcsőkre cserélte és duplex 
lakásokat hozott létre.

A kevesebb lépcsőháznak 
köszönhetően a kéttraktusos 
elrendezésből néhol 3 traktusos 
lett, ez nagyobb lakásokat 
eredményezett. 

A földszinti lakásokhoz egy-
egy kisebb udvar tartozik, ezzel 
is tovább erősítve az épület 
vonzerejét.

Az első két szinten még megtartotta 
a régi struktúrát, de felfele haladva 
egyre változatosabb és nagyobb lakások 
alakultak ki. 

Minden lakást egy-egy dobozként kezelt, 
és ezek a dobozok a legváltozatosabb 
módokon kapcsolódnak egymáshoz. 
Így jöhetett létre egy olyan változatos 
lakásállomány, melyben megtalálható az 
egy szobás agglegény lakástól kezdve a 
három szobás családi lakásig minden féle 
változat.

lé
pc

ső
há

z

duplex lakás duplex lakás 

Metszet

duplex lakás
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Az épület 5 szintből áll, 6 fő 
bejárata van, a duplex lakások 
külön bejáratból közelíthetőek 
meg.

A harmadik 
emeleten a 
kiharapások 
miatt tágas 
teraszok 
keletkeztek.

A tervezés során az 
építészek az apró részletekre 
is figyeltek, ilyen például a 
beépített szekrények ötletes 
elhelyezése.

Részletképzés 

1.
2/1 2/2 3.

4.
5. 6. 7.

8. 9.

10. 11.

Az épületben 11 féle 
lakás találhat az egy 
szobástól a duplex 
lakásig.
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2010-ben egy csapat hasonló érdeklődésű embernek volt egy közös víziója egy olyan házról, amiben együtt élnek 
mint egy közösség a fenntarthatóság jegyében. Sargfabrik után (1996) ez volt az első  participációs projekt Bécs-
ben.  Az osztrák ’Wohnheim” (kollégium) jogi kifejezés használatával a lakóközösségek egyedi támogatást igé-
nyelhetnek a Bécsi Városi Tanácstól.  A közösség által választott, egyébként már a Sargfabriknál is bevált építési 
forma, az „otthon” (Wohnheim) lehetővé teszi támogatás igénybe vételét a közösségi létesítmények megvalósítá-
sára. A lakrészek a megépülés után nem kerülnek magántulajdonba, hanem, ismétcsak a Sargfabrikhoz hasonló-
an, a lakók bérlik a közösséget képviselő egyesülettől. Csatlakozva egy építési beruházóhoz 2013-ra felépítettek 
egy nyolc emeletes háztömböt, ami a 39 lakás mellett számos közös helyiséggel rendelkezik. A vízió megvalósult, 
és azóta is zökkenőmentesen működik. A generációkat és nyelveket átívelő önfenntartó közösség a jól használt 
kommunikáció eszközével élnek,  amelynek a jól megtervezett, jól működő, a találkozásoknak, beszélgetéseknek 
helyet adó Wohnprojekt ad otthont.ös
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A ház Bécsben az újonnan kialakuló 
Nordwestbahnhof-negyedben 
helyezkedik el, közel a Ringhez és a 
Dunához. A Wohprojekt a területen 
lévő lakóegyüttesekhez hasonlóan 
szabadon álló beépítést követte, és 
a közelében helyezkedő tömbökkel 
együtt egy kis közös udvart fog 
közre, amely a találkozásoknak, 
beszélgetéseknek, közös játékoknak, 
kisebb rendezvényeknek ad helyet. 
Ez a nagyon barátságos környék, az 
autókat kiszorítja ezáltal létrehozva egy 
kellemes kertvárosias hangulatot, egy 
kényelmesen bejárható, biztonságos 
gyalogos övezetet.

Egy  kisebb központi helyen 
helyezkedik el, ahol majdnem 
minden megtalálható. A közelben 
van óvoda, iskola, egy nagy közpark, 
gördeszkapálya és teniszpálya is. 
A Wohnprojekt a közelében álló 
tömbökkel együtt egy kis közös udvart 
fog közre, amely a találkozásoknak, 
kisebb rendezványeknek helyéül 
szolgálhat.
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Az épület építészeti világa 
támogatja a közösséget de 
ugyanúgy az egyéniséget is. A 
közösségi helyiség a földszinten, 
a pinceszinten és a tetőszinten  
helyezkednek el, és ezeket 
köti össze a központi magként 
szolgáló lépcsőház. A közbenső 
szinteken helyezkednek el a privát 
területként szolgáló lakások.

3200 m2 lakrész

400 m2 munkatér

600 m2 közösségi tér

Az épület magját adó átlyuggatott fényes középfolyosó 
spontánbeszélgetéseket indít el, a gyerekek kedvelt 
játékhelye. Az átlyukasztások és a nagy ablakok tágassá 
teszik ezt a középfolyosót.
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A földszint a megérkezés szintje, és az 
utcafelőli részen portálként viselkedik, 
ahol helyet kapott az építész iroda, akivel 
együtt a ház épült fel, és egy hangulatos 
kis kávézó. Ezek helyiségek nem csak a 
ház  közösségét szolgálják ki, hanem  a 
helyi közösség felé is nyit.
A hátső kert felöli traktusban lakók nagy 
közösségi konyhája, a játszószoba, és a 
rengeteg biciklinek helyet adó tároló van.

Az alagsorban a lakógyűlésekre, rendezvényekre 
szolgáló rendezvényszoba található, és itt van 
még a közös barkácsműhely és a mosószoba is. 
Továbbá minden lakáshoz tartozik egy tároló is

A közös tetőszint, rajta könyvtár, 
szauna, meditációs szoba, tetőkert –
ez a közösség csendes zónája. Az itt 
lévő három vendéglakás az érkező 
vendégeket, családtagokat szállásolja el.
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A lakók igényeiknek megfelelően 
az építész segítségével maguk 
találták ki otthonuk rendszerét. A 
vegyes lakóösszetétel egy vegyes 
lakásállományt eredményez. Egy 
szinten belül is nagyon változatos 
az elosztás.

A statikai rendszerből adódóan a lakóegységek egyedien voltak tervezhetőek. 
Változtathatóak belső válaszfalak, a lakásokhoz tartozó erkélylemezek, a homlokzaton 
a falak, nyílások játéka, és a középfolyosón megjelenő lyukak is szabadon voltak 
alakíthatóak.

A szintek funkcióséma szerinti elrendezése nagyon 
egyszerű. Középen van a központi mag, maga a 
középfolyosó, azt egy kiszolgáló, vizesblokk sáv veszi 
körbe, amire egy nagyobb sávban a lakások szobái 
fűződnek fel, végül a külső héjként az erkélylemezek 
veszik körbe az épület egészét.

A tömör hasáb alakú épületet a beharapások oldják fel, 
amely által s középfolyosók is feltárulnak, világossá, 
tágassá válnak, és a lakások is több oldalról kapnak 
természetes fényt.

Hagyományos középfolyosós rendszer, 
melynek feltárása, újraértelmezése egy igazi 
központi elemeként szolgál a háznak.
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Első helyezett pályamű, szociális lakások kialakítására. Jelenleg még nem valósult meg, pályázati tervek 
készültek el 61 lakás létrehozására. A helyszín a tengerparti város híres világítótorony negyedének folyóöböl 
menti területe, mely a helyiek által igen kedvelt park, csendes, nyugodt környék. A projekt célja egy újfajta 
mozgalmasságot vinni a negyed életébe, terekkel, melyek összekötik a lakókat a környezettel, mégis biztosítják 
a magánszférát. Koncepciója a kilátás, rálátás, a terek közti átmenet. Mindehhez egyszerű éptészeti elemeket 
használ fel, a mottója is: „Szerény, de ambiciózus”. Az épületek egyszerű képletű, okos kialakításúak. Egy utcával 
szinte teljesen összenövő, többcélú félprivát átmeneti tér, a privát lakóegységek, és a kilátást biztosító teraszokkal 
kapcsolja be a lakókat a negyed lüktetésébe. Ezen terek kapcsolati rendszere biztosítja az épületek otthonná 
válását. Erőssége átláthatóságában rejlik, változatos és sokrétű közösségi tevélenységeknek nyújt otthont 
egyszerű, de rugalmas térstruktúrájával. Célzottan az idősebb korosztály számára került kialakításra, előtérbe 
helyezve az olyan élethelyzeteket, mint unokák látogatása, szülinapi zsúrok, sakkpartyk, teadélutánok rendezése.ös
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Átmeneti terek irányultságai és lakásfelosztás.
A privát lakrészek egymás melletti sorolásával áll össze az 
épületlánc. Kapcsolatban áll az átmeneti térrel, míg a belső 
lakrészek a folyó felé nyitnak.

A projekt elnevezése „Met Zicht” (kilátással) a beépítés 
fő szempontját rejti magában. A két fázisban felépülő 
épületegyüttes első üteme a Spuikom folyóöbölre nyit 
panorámát, míg a második ütem a közpark felé tekint 
ki. A felépült blokk egy bensőséges, védett kis parkot 
rejt magában. A feltárulásból adódóan az épülettömbök 
közt kialakuló kis teresedések tökéletes találkozási 
pontot nyújtanak a környék lakóinak.

Az épületegyüttes Oostende világítótorony 
lakónegyedében, a közpark és a Spuikom öböl 
ölelésében helyezkedik el.

A különböző használati terek közti kommunikációval teremti meg az otthon képzetét, félprivát átmeneti tér 
és terasz biztosítja a kilátást, egyben védve is a magán apartman nyugalmát. Könnyen átlátható, egyszerű 
térkapcsolatok, a lakók könnyen kapcsolatot tarthatnak egymással. Okos szerkesztésű metszet, minden a 
használhatóság és fenntarthatóság jegyében. Déli tájolású kellemes teraszokon lehet élvezni a panorámát, a 
tetőn napkollektorok segítenek a villamos és melegvíz ellátásban. A mélygarázs szellőzése is természetes úton 
lett megoldva, kétoldali átszellőztetéssel.

Félprivát átmeneti tér. Itt helyezkednek el a 
bejáratok mellett a praktikus külső tárolók, előképe 
a Pilon társasház teraszmegoldása. Ezek a tárolók 
osztják is a széles átmeneti teret, kisebb öblöket, 
védett kuckókat alaktanak ki a lakók számára. Ez 
a félprivát tér elég széles ahhoz, hogy hogy teljes 
értékű lakrésszé váljon, összekötve a lakókat a külső 
park életével, beszélgetések,  társasjátékozások, 
reggelik és teadélutánok helyszínévé változtatva a 
közlekedő folyosót, mely így inkább átalakul közéleti 
folyosóvá.
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Közlekedőrendszer az átmeneti térben. Transzparencia jellemzi, egyszerű struktúra, könnyű 
tájékozódás a külső tárolók miatt is. Lépcsők külön sávban helyezkednek el, helytakarékos, 
viszont hibája, hogy a lépcsővel szemben lévő lakások nem jutnak külső tárolóhoz.

Egész födém magasságú üvegfal, valódi átmeneti tér. 
Találkozások színhelye, védett öblök kapcsolata a 
konyha-étkezővel.

A homlokzati megjelenés 
legkarakteresebb formálói a külső 
tárolók, egész szint magas bejárati 
nyílások, valamint a konyhai 
kiszolgálóablakok.

Megjelenés terén is megfigyelhető a Bevk Perovic iroda sajátossága. Egész szint magasságú ablakok, valamint 
karakteres, födémtől födémig érő bejárati nyílások. Anyaghasználat terén a helybéli téglaépítészetet öntik új 
formába, a hagyományostól eltérően itt az átmeneti tér belső oldalát borítja sötét téglaburkolat.

Az apartmanok szerkesztése gazdaságos, a 
rugalmas használhatóság jegyében alaktották 
ki. A félprivát átmeneti tér felől helyezkednek 
el a publikusabb funkciók, étkező-konyha, 
lehetőséget biztosítva a kommunikációra 
is, de nem feltétlenül, csak igény szerint 
a tálalóként is használható nyíláson át. A 
bejárat igen takarékos, azonos szélességű a 
kiszolgáló folyosóval, helyet adva egy beéptett 
szekrénynek is. A kilátást és kommunikációt 
elősegítendő, a nappali természetesen folyik 
tovább nemcsak a konyha, hanem a terasz 
felé is. A terasz kellően nagy, jól használható, 
padlótól plafonig üvegezve válik a nappali 
kiegésztésévé.
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A 100 lakásos passzívház a XIII. kerületben található társasház, amely az első passzívház Magyarországon. 
A kompakt tömegformálás, a telek és a beépítési szabályok által lehetővé tett optimális tájolás, a hőhídmentes 
kialakítás, és még sok tervezői és mérnöki munkának köszönhetően az épület megszerezte a „Darmstadt 
Passivhaus Institut” általi minősítést. 
A lakóépület együttes három épülettömbből áll, amelyek egy zöld udvart ölelnek körül. A három épület tömb 
három különböző lakóegység-típust foglal magába. 
Az épületet a kerületi Önkormányzat bérházként üzemelteti. ös
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Elhelyezkedés

Az épület a XIII. kerületben található, a Zsinór utca és 
a Jász utca sarkán. A telek környezetére jellemző a sűrű 
beépítés, a házakhoz tartozó vagy azokat körülvevő kis zöld 
területtel. Ilyen szempontból kitűnik a passzívház, hiszen 
jelentős méretű zöld területtel rendelkezik. 

Elrendezés

A nagy lakásszámból adódóan, és a kedvező tájolás 
érdekében az épületegyüttes három tömbből áll. Az 
épületrészek ölelik körül a nagy méretű belső udvart. A 
közlekedő az épületen kívűl, a belső udvart körül található. 
A három épülettömb három lakástípust foglal magába, 
melyek mérete 40 m², 50 m² illetve 60 m². 

Átláthatóság

Az épület belső oldalán található oldalfolyosó az egész 
belső udvar jó belátását biztosítja, ami biztonságérzetet ad, 
mégis a tömböktől való elhúzásának köszönhetően kellő 
intimitást biztosít a lakásoknak. 

A felső szintek folyosóihoz képest, a fölszinti közlekedő 
már kevésbé átlátható, és a csökkentett belátás miatt a 
biztonságérzet is kisebb.
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ábrák és szövegek tetszőleges 
mennyiségben és helyen

Termikus burok

Az épület két fő egységre bontható: a lakótömbok, 
melyeket körbevesz a termikus burok, valamint a belső 
oldalon ezt körülvevő közlekedő folyosó. 

Az épülettömbbök a vastag fallal rendelkező fűtött terek, 
melyeknél minimalizálva lettek a lehülő felületek, valamint 
a hőhidak.

A közlekedő az épülettömböktől független, fűtetlen 
szerkezet, mely csak hidakkal kapcsolódik a lakásokhoz. 

Homlokzatok

Az épület két típusú homlokzattal rendelkezik: az udvar 
felöli homlokzat a nyüzsgő, színes, nyitott, míg a kertek felé 
nyugodt, szeparált, zártabb.

A belső homlokzat inkabb a közösségi funkciót látja el, míg 
a külső homlokzat az intimitást biztosítja, a magán terek 
helye.

Százlakásos passzívház – 2014
Pólus Károly, Nagy Csaba
Budapest
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ábrák és szövegek tetszőleges 
mennyiségben és helyen

Földszint

Az épületet két irányból, mind a Jász utca, 
mind pedig a Zsinór utca felől rendelkezik 
személybejárattal, valamint a Jász utcára 
nyíló oldalon helyezkedik el a parkoló 
bejárata. A száz férőhelyes parkoló a 
földszinten, a közlekedőfolyosók között 
helyezkedik el. A parkoló zöldtetővel 
rendelkezik, aminek köszönhetően az első 
szinten nagy méretű belső udvar jöhetett 
létre. 

Általános szintek

Az épületegyüttesben két közlekedő 
mag található, melyek lépcsővel és lifttel 
rendelkeznek. A közlekedő magok 
közelében a legforgalmasabb a folyosó, 
majd attól távolodva egyre nyugodtabb. A 
lakástíputól függően a közlekedő kölünböző 
távolságba helyezkedik el a tömböktől. A 
másfél szobás lakástól van a legtávolabb, 
mivel itt már egy hálószoba is helyet kapott, 
míg a többi lakásnál a közlekedő irányába 
csak az alárendelt helyiségek néznek.
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Lakástípusok

Az épületben három féle lakás kapott helyet, melyek mérete 40m², 50m²  illetve 60m². 
A kisebb lakások garzon, míg a nagyobbak másfél-, illetve egy plusz két félszoba kialakításúak. A lakószobák kifelé, a szabad homlokzatok felé 
tájoltak, a közlekedők irányába csak alárendelt helyiségek néznek. 
A függőfolyosónak köszönhetően, a lakások helyiségei átszellőztethetőek, és természetes módon bevilágíthatóak.

A lakásokat hidak kötik össze a közlekedőfolyosóval. Mivel ezeket a hidakat csak az adott lakásban lakók használják, így további külső tér 
csatlakozik a lakásokhoz, amit magán célokra is használhatnak. Mivel a lakások nem rendelkeznek külön előszobával, sokszor ezek a hidak 
veszik át ezt a szerepet. 
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Szlovákia régi, rossz állapotban lévő panelházai az ország lakói számára ma már csak a kommunizmus-beli idők 
fájó emlékei. “Csak sebek városaink arcán, szabaduljunk meg tőlük!” - hangzott, ez azonban anyagi szempontból 
lehetetlen. A GutGut iroda célja volt, hogy megmutassa, igenis lehetséges a minőségi, kényelmes élet egy panel 
lakásban is. 
Már a tervezés kezdetén igyekeztek minél inkább elrugaszkodni a tipikus “panel” külsőtől, de a lényegi 
változtatások belül történtek. Egyféle helyett 4 különböző méretű lakástípust alakítottak ki, ezeket a korábbi 
határozott falbontásokra illesztve. Az egyes szintekhez meghatározott funkciókat társított, így a földszint, 
amelyet változatos, számos közösségi tevékenységre alkalmas terek sorává alakított, a közbülső szintek az említett 
sokszínű lakástípusoknak adnak helyet, a legfelső szinten pedig két tágas penthouse helyezkedik el. A lakások 
egy tulajdonos kezében vannak, bérelhetőek, ez nagyban hozzájárult az egységes koncepcióhoz, ami a felújítás 
során elengedhetetlen volt.ös
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Válasz a kontextusra
Az említett épület a Rima folyó és a Petra Hostinského főút 
kereszteződésénél helyzekedik el. Az út túloldalán üres, 
füves terület enged átlátást a folyó túlpartjára.

Környezetében hasonló méretű és formájú, jó és kevésbé 
jó állapotban lévő panelházakat találunk. Adott a 
környezet, az illeszkedés, a fejújítás előtti állapot azonban 
egyértelműen megkövetelte az áttervezést.

A tervezők gondolata
Az átépítés előtt egy gondolat fogalmazódott meg: olyan 
panelházat építeni, ahol szívesen élnek az emberek. 
Megmutatni azoknak, akik szerint „Egy panelház jó sosem 
lehet!”, hogy tévednek, hogy mindaz, amit nem szeretnek 
bennük, megváltozhat.

Az átépítés előtt és után
Egyszerű, szokványos, unalmas tömbből egy üres telken: 
izgalmasan tagolt homlokzat, előtetők a földszinten, 
igényes kert, loggiákkal gazdagított új tetőszint;mindez 
megbolondítva beakasztott erkélyekkel.

Mit rejt a külső?
A korábban csak tárolásra használt földszinten új funkciók 
kerültek elhelyezésre, úgymint kávézó, raktár, gépészeti 
helyiség, szauna-fürdő és edzőterem. A hozzáadott előtetők 
a bejáratokat hangsúlyozák.

Az egyforma lakásokat négyféle méretű és számos 
különböző alaprajzú újak váltották fel.
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Alaprajzi struktúra
Adott a téglalap befoglaló forma. Ezt felosztják a régi 
alaprajzi elrendezés szerint, majd a lépcsők bekerülnek 
eredeti helyükre. 
Ezek után a különböző lakáskörvonalakat ráhelyezik erre 
a hálóra, mintegy „Tetris”-szerűen játszva az elrendezési 
lehetőségekkel. Majd a lakások főfalai is bekerülnek, 
melyek egytől egyig illeszkednek az említett hálóra.

Földszint
Megtartva a korábbi falak által meghatározott struktúrát, új 
helyiségeket helyeznek a szintre. Nem csak új funkciók és 
kiegészítések, de új bejáratok is születnek, nyitottabbá téve 
a helyet és kényelmesebbé téve a közlekedést.

Lakásalaprajzok
Az új rendszerben a lépcsőház mérete felére csökkent, 
az így leeső területrész a lakásokéhoz adódik. Ennek 
köszönhetően lehetőség volt egy szinten négy egyforma 
alaprajz helyett két-két darab két- és háromágyas vagy 
három-három eltérő alaprajzú egy- és kétágyas lakások 
elhelyezésére. Valamennyi lakástípushoz erkély is tartozik.
Az új tetőszinten két tágas, négyágyas penthouse található, 
melyekhez nem kapcsolódik függesztett erkély, ezek 
szerepét itt loggiák töltik be.
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Déli homlokzat
A függesztett erkélyek elhelyezése okos és praktikus 
megoldás nem csak a lakások, de a homlokzat 
gazdagítására is, kiemeli az épületet az egyforma 
panelházak rengetegéből.

Keleti homlokzat
A korábbi egyforma ablakok sorolása helyett háromfélét 
alkalmaztak, ezeket pedig nem pontosan egyvonalban, 
hanem apró elmozdításokkal illesztették a homlokzatra. 
Az erkélyek elhelyezése elszórtan történik. Ezek az 
apró „szabálytalanságok”, részletek teszik a tömb külső 
megjelenését izgalmassá.

Tömegbeli karakter
Formavilágának és részleteinek köszönhetően az 
épület már messziről megismerhető. Tömegformálás 
terén a panelházakmintáját követi, de olyan egyedi 
jellegzetességekkel bír, amelyek különlegesség, 
összetéveszthetetlenné teszik.
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Részletek, nézőpontok
Panelház létére a PAN egyedi, izgalmas látószögeket kívál, 
letisztult megjelenése mögött pedig számos apró részletet 
fedezhetünk fel.

Fel a fejjel!
Az egyik legkifejezőbb nézet, alulról szemlélni az 
erkélyeket. A szigorú rendet ellensúlyozzák a részletek, az 
épület monumentálisnak hat, de közel érezzük magunkhoz 
az erkélylemezek mikroarchitektúrájának köszönhetően.

Otthonos kép
Az egységes, fehér homlokzatot megtörő a bejáratok 
környéke igazi otthonos, élő hangulatot kelt. A szigorú 
építészeti eszközök rendjét felkavaró növények, ottfelejtett 
gyerekbiciklik a belakottság érzetét keltik, barátságossá, 
hívogatóvá téve az összképet.

Látvány egy lakásból
Ritmus és szabályozottság.
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A Cowan Court az első új kollégium a Churchill emlékére alapított cambrigei college hatvanas évekbeli 
megépülése óta. Az eredeti épületek tájképi brutalitását a 21. százat felé irányítja Tom Emerson. Épülete 
sok tekintetben követi az őt körülvevő együttest, az ott megjelent formákat, tereket próbálta rekonstruálni 
egy élhetőbb vonatkozásban. Fontos szempont volt a fenntarthatóság, akadálymentesség, a tájhoz való 
kapcsolat, a közös és privát térhasználatokhoz való viszony. Sikerült megalkotnia egy innovatív, alacsony-
energiafelhasználású kortárs faszerkezetű épületet. A burkolat választás igen meglepő, egy vasúti kocsi tölgyfa 
padlóját hasznosította újra.
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A Churchill épületek betongyűrűit idézi a három túlnyúló konzolos faszerkezet.

A függőleges kapcsolódást biztosító 6 mag 
nem tudta megalkotni a találkozás helyszí-
nét. A szobák egy része udvar felé néz és 
a sarokhelyzetekben kialakuló ablakok túl 
közelsége diszkomfortos érzést kelt.

Az új épületben 2 lépcsőház és egy körbefutó kerengő található, ami létre-
hozza a találkozás helyszínét. Ennek kialakításának köszönhetően az összes 
szoba a táj felé nyit.

A többivel ellentétben ez egy kü-
lönálló épület, nem kapcsolódik 
semmihez.

Az eredeti kollégiumi szobákra jellemző ablakmé-
lyedések itt mély ülőfülkékként idéződnek fel.

A szabályos négyzetes keretből kimozdul, homlokzatai íves formájúak, 
mint a klasszikus oszlopok entázisai. Így az épület élei kihangsúlyo-
zódnak.



A homlokzat ívének hatására az belső falak 
is eltolódnak lépcsőzetes formát kialakítva.

Az ugrósok kialakítása arra is szolgál, hogy ott találkozzanak 
a diákok, mert inkább a sarkon futna össze az emberek, mint 
egy egyenes folyosó közepén.

A megérkezés motívumát is a meglévő épületek alapján 
alkotta meg: egy ponton, egy egyszárnyú ajtón lehet bejutni 
a kollégiumba.

A homlokzaton játékos rendezettlenségű négyzetes ablakok.

„Erdő” a dobozban

Az udvarba telepített fák szerepe: nyáron árnyékot biztosít, télen az alacsonyan járó nap sugarait átengedi.

Az alsó szinten helyezkedik el a közösségi szoba, ami egybenyitható az udvarral és az előtte elterülő 
térrel. A közös konyhák, a kerengő és a lépcsőházak még azok a terek, amik a társasági élet színterei.

A privát tereket a szobák alkotják, ezenkívül minden közös használatú terület.

Minden lakóhelyiség 
egységesen kialakított

Földszint
Emelet

Földszint Emelet

26Cowan Court – 2008-2016
Tom Emerson

Cambridge, Anglia
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Vincze László DLA és csapata a 13. kerületi Szegedi útra, zártsorú beépítési tömbbe tervezett lakóházat. A 
zártsorú beépítés kihívását egy nagy belvilágú belső udvar oldja meg, melynek közlekedőhídjai a klasszikus 
belső gangos budapesti házmodellt idézik meg. Az udvar súlypontjában elhelyezett lépcsőház és felvonó alkotta 
vertikális közlekedő mag szolgálja ki a kétoldali függőfolyosókat. A belső udvar felül nyitott, így a lakásoknak 
természetes szellőzést és benapozást egyaránt biztosít. A lakások mindegyikéhez bútorozható méretű terasz 
tartozik, ezek előtt a homlokzati síkban elhelyezett színes, harmonika mozgatású árnyékoló szerkezet kap helyet, 
ami a főhomlokzatnak jellegzetes megjelenést kölcsönöz és a déli homlokzat benapozásból fakadó hőterhelését 
szabályozza.ös
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Fejlődés

Ez az épület egy több lakásos társasházakból álló együttes 
sokadik tagja, de semmiképp sem az utolsó. A társasházak 
egy nagy belső zöld felületet zárnak körbe, ami udvarként 
szolgál az épületekben lakóknak, dolgozóknak.

Közlekedés és infrastruktúra

Az épület Angyalföld kellős közepén található. 
A területen folyamatos fejlődés figyelhető meg, 
infrastrukturális és közlekedésügyi szempontból is. A 
közelben számos iskola és óvoda fogadja a környéken 
élő családok gyermekeit. A társasháztól pár percnyire 
egészségügyi szolgáltatások is elérhetőek. A közeli 
Béke tér pedig kiváló tömegközlekedési lehetőségeket 
biztosít.
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Épület szintjeinek általános leírása

Az épület 9 szintből áll. A föld alatt, egy mélygarázs 
található, a földszinten üzlethelyiségek, szám szerint 2, 
az épület mögött pedig a felszínen található parkolók. Az 
első emeleten még 2 üzlethelyiség, melyeket irodaként is 
lehet használni, az egyik földszinti üzlethelyiségből külön 
lépcsővel lehet eljutni a fölötte lévő irádába. A második 
emelettől  a hetedikig, pedig 49 lakás található. A lakások 
különböző méretűek, de mindegyikhez tartozik egy 
kellően méretes terasz.

Utca, udvar és földszint

Az utcáról az épületbe a főbejáraton keresztül lehet 
bejutni, ami az épület felező tengelyében található. 
A lépcsőn vagy a lifttel a többi szintre is el lehet 
jutni gyalogosan. A mélygarázsba egy fedett, nyitott 
rámpán keresztül lehet lejutni. 

Az épület mögötti részen található parkolók, 
kiegészítik a mélygarázsban lévők számát. Ezeket 
a parkolóhelyeket az itt lakók vásárolhatják meg a 
lakásuk költségein kívüli összegért. Hátul található 
még a kert, melynek használata kizáróan az épületben 
lakók, vagy dolgozók számára lehetséges. A kertben 
egy kisebb játszótér és egy grillezésre alkalmas terület 
is létesítve van, illetve padok.

Az épület kialakításának fő szempontjai

Átlagos, hasonló méretű és piaci besorolású lakások 
kialakítása, nagyobb erkély minden lakáshoz. Törekedtek 
több lakásnál ezen erkélyeket a nappali teljes szélességében 
szerkeszteni, egybenyithatóvá tenni.
A szomszédos meglévő foghíj tűzfalához a csatlakozást meg 
kellett oldani. Esetünkben a tűzfal mélysége jóval nagyobb, 
mint az egy középfolyosós  alaprajzi szerkesztéséből adódik. A 
megoldás a belső nyitott udvarra szervezett alaprajz és gangos 
közlekedő rendszer lett. A belső udvar nulla szintjére gazdagon 
telepített hordós virágok, növények,a csatlakozó tűzfalakra futó 
növénykultúra kerül .
Fontos volt továbbá, hogy a legfelső szinti, legértékesebb 
lakásokhoz nagyméretű tetőteraszok készüljenek.
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Közös használatú épületrész

Magántér az épületben

Közlekedők

Teraszok

Lakások

A magánterek két hosszanti téglalap területű 
blokkban, az épület utcafelöli és udvar felöli ré-
szén helyezkednek el. Ezek közé ékelődik be a 
közös használatú épületrész, a függőfolyosóval, 
lifttel lépcsővel és a belső udvarral.

A lakások, hasonló beosztásúak, attól eltekint-
ve, hogy vannak egy szoba+konyhás lakások és 
több szobás kialakításúak is. A lakások sok-
színűsége könnyíti meg és teszi lehetővé, hogy 
több korosztály, vagy különböző méretű család 
megtalálja számára a megfelelő otthont az épü-
letben.

A legfelső szint eltér a többi lakást magá-
ba foglaló szinttől. Legfelül az úgynevezett 
„Penthouse” lakások találhatóak. Összesen 4 
lakás, kettő az utca felöli épületrészben, kettő 
pedig az udvar felé néz.

A legfelső szinten a teraszok kialakítása is eltér 
az alantabb lévő szintekétől. A teraszok ezen 
a szinten teljesen nyitott terek, nincs fölöttük 
tetőszerkezet. Méretben is eltérnek, mélységük 
azonos a többi teraszéval, azonban a hosszuk 
megegyezik a  hozzájuk kapcsolódó lakáséval.

Minden lakáshoz tartozik egy megfelelően nagy, 
használható terasz. A teraszok loggia szerűen 
vannak az épület tömegébe beleszerkesztve. A 
teraszok szélessége azonos, a hozzájuk tartozó 
lakás nappalijának szélességével. A cél az volt, 
hogy alkalom adtán a két teret egybe lehessen 
nyitni, így van mikor egy nagy fedett nyitott 
térként funkcinolálhat.

A lakások közti közlekedők, függőfolyosók a 
harmadik emelettől kezdve. A függőfolyosók 
nyolcas alakúak, vagyis a két párhuzamosan 
futó épületrészek között szintenként 3 össze-
kötő folyosó található, 1 középen és 1-1 a vé-
geken. A szintek közti közlekedést az épület 
magjában található lift és lépcső biztosítja.
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Lakások és teraszok

Az épületben 49 lakás található, melyek 5 
különböző fajtát tartalmaznak. 
 Vannak egészen kis lakások, a háló-
szoba, a nappali és a konyha egy légtérben 
helyezkedik el és külön van egy fürdőszoba 
létesítve, plusz egy terasz.
 A közepes méretű lakás, ebben elkü-
lönül a WC, a fürdőszoba, a hálószoba és a 
konyha, a nappali egy légtér, plusz a terasz.
 A nagyobb lakás annyiban különbö-
zik a közepes méretűtől, hogy a nappali része 
nagyobb, ezáltal a terasz is szélesebb.
 A nagy lakásban már nem egy, hanem 
két hálószoba található és plusz egy kamra.
 A penthouse a legfelső szinten elhe-
lyezkedő négy lakás.  Két hálószoba található 
benne és a nappali egy légteret képez a kony-
hával, ebédlővel, ez a nagy helyiség a lakás 
centrumában helyezkedik el. A terasz pedig 
épp olyan hosszú, mint a lakás teljes hossza.

Árnyékolók

A teraszokat fix lamellás fém folding árnyékoló szerkezetekkel lehet 
árnyékolni, valamint színes megjelenésük miatt díszítik a homlokzatot, 
sínen mozgatható,oldara kitolható formában. Alternatív lehetőségként a 
hálós anyagú színes kültéri roletta is szerepel a tervekben.

Benapozás

Az udvarra néző csendesebb lakások dél-nyu-
gati tájolásúak. Ugyanakkor a Szegedi útra 
néző lakások a reggeli órákban naposak, mely-
re rá tud segíteni a a dél után érkező napsütés 
mely az udvar felől érkezik.

Homlokzat

A jobb benapozást szolgálja a megtört homlokzati felület, így a szobákat 
tovább éri a nap. A homlokzaton lévő padlótól mennyezetig érő nyílások 
remekül megvilágítják napközben a belső teret. Ritmikus elhelyezésük, 
pedig dinamikát visz az épület megjelenésébe.

Színek

Az épület falának a színe fehér. Az árnyékoló szerkezetek, kék, narancs-
sárga és citromsárga színben vannak jelen. 
A belső udvart pedig részben zöldbe borítja a falakon futó növénykultúra 
és a hordós növények tömkelege.
Valamint szintenként a függőfolyosók alja különböző színűre van festve, 
ami feldobja az épület ezen részét is.
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