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Bauhaus hagyományokból merít, 
mégis meglepő összképet mutat 
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Authorised Brunner dealer in Hungary: Do work Kft., Budapest 1025 Szépvölgyi út 146. 
Phone: +36 1 489 3860   E-mail: dowork@dowork.hu   Web: www.dowork.hu

With furniture from Brunner you aren’t following a direction, you’re setting one. Because Brunner 

our new monobloc plastic chair. Robust, light and available in eight basic colours. And if that’s not 
enough, we’ll simply design you a brand new model that lives up to your expectations. Find out 
more about the diverse Brunner range at: www.brunner-group.com

HOW CAN  
YOU SHAPE  
THE FUTURE 
IF YOU ARE 
RECOMMENDING 
FURNITURE 
FROM THE PAST?
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A jó világítás az építészet része.
Ergonomikus, környezettudatos és
az embert helyezi a középpontba.

Értéket teremt.

Világítástechnikai tervezés
Látványtervek készítése

Világításvezérlés és programozás
Világítótest értékesítés

www.belight.hu





discover

Available as iPad & Android app.
Free to download in the store.

deltalight.com

H-1025 Budapest,
Szépvölgyi út 146. 

www.belight.hu
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Előfizetőink között egy 
REPLAN. INNOVATÍV MEGOLDÁSOK A VÁROSI LAKÁSPROBLÉMÁKRA

című könyvet sorsolunk ki  
a Holcim Hungária Otthon Alapítvány felajánlásával.

A 2015/6. lapszám előfizetői 
nyereményjátékának nyertese:

TETSZIK, 
AMIT CSINÁLUNK?
LEGYEN 
AZ ELŐFIZETŐNK!

Rendelését leadhatja weben: www.octogon.hu/elofizetes

e-mailen: megrendelem@octogon.hu

telefonon: +36 30 510 8888 

digitális előfizetés: www.dimag.hu

                                 www.digitalstand.hu 

Zöldek vagyunk! Budapestre bringás futárokkal küldjük a lapokat. 

*Az át nem vett nyereményt következő lapszámunk megjelenéséig őrizzük.

Csomagküldés, külföldi postázás esetén a postaköltséget felszámítjuk.

10 lapszám

10 lapszám diákoknak, Facebook, Instagram lájkolóinknak

10 lapszámos digitális előfizetés

Régi lapszámaink

15% kedvezmény

25% kedvezmény

1450 Ft helyett

12 325 Ft

10 875 Ft

8 500 Ft

1 000 Ft

előfizetés

A HOLCIM HUNGÁRIA OTTHON ALAPÍTVÁNY  
ÉS AZ  KÖZÖS  
NYEREMÉNYJÁTÉKA!

www.octogon.hu

Pócz Petra
Jászberény

GRATULÁLUNK!

discover

Available as iPad & Android app.
Free to download in the store.

deltalight.com

H-1025 Budapest,
Szépvölgyi út 146. 

www.belight.hu
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V. kerület 
FUGA – BUDAPESTI

ÉPÍTÉSZETI KÖZPONT

1052 Budapest, 
Petőfi Sándor utca 5.

VI. kerület
ÍRÓK BOLTJA

1061 Budapest, 
Andrássy út 45.

IX. kerület
MŰVÉSZETEK PALOTÁJA

1095 Budapest, 
Komor Marcell utca 1.

XIV. kerület
TERC SZAKKÖNYVESBOLT

1149 Budapest, 
Pillangó park 9.

a forgalmasabb hírlapárusoknál, az inmedio és a RELAY 
üzletekben valamint az alternatív árusítóhelyeken!

digitalstand.hu

Digitális változatban is elérhető:
dimag.hu
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A hirdetések tartalmáért  
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Fotó: Bujnovszky Tamás

Helyzet van. Ez a mostani, ha a nyi-
latkozatok, hírek felől tekintjük, 
akkor a mi kilenctizenegyünk, ami 
után mindenképpen új korszaknak 

kell kezdődnie. New Yorkkal szemben nálunk 
a nullpont nem ismert, mindenesetre úgy júni-
us eleje-közepére tehető a korszakhatár. Vagy-
is most, Ker. u. (értsd Kerítés után) szeptember 
végén már más kicsit a világ, mint Ker. e., mond-
juk májusban. Akkor még nem tudtunk a déli 
határsávon kialakult helyzet generálta új építő-
ipari munkahely-teremtési lehetőségekről. Most 
már körvonalazódni látszik ez is. De ismerve 
nemzetünk fokozott óvatosságát, most elsősor-
ban esztétikai jellegű, koncepcionális, kísérleti 
válaszokat várunk nagyon a migrációra vagy 
népvándorlásra vagy bevándorlásra - ez a felso-
rolás is tükrözi, hogy a fogalmak tisztázásának 
terén is van még mit tennünk. Szerencsére sor-
vezető már van, az építészeti intermedialista 
hello woodosokra számíthattunk: idei nyári 
táborukban volt Migrációs Ház, Összetartó 
Kerítés (42. old.), de az általános izmusmentes 
mocsár (Köszönet ezért Pintér Mártonnak!  
84. old.) még masszívan tartja magát mifelénk 
– reméljük, és igazán, hogy a soron következő 
Design Hét Budapest részvevői közül lesz olyan, 
aki nem csak kitekint, hanem ki is mászik az 
ingoványból. Namármost az új korszakok jel-
lemzője, hogy a régóta halogatott kérdésekre 
válaszokat várunk, persze újakat is felteszünk, 
fogalmakat tisztázunk, alkotunk. A Ker. e. még 

arra gondoltunk, hogy egy üzletileg, belsőépí-
tészetileg és a krémesek terén régóta elvesztege-
tett lehetőségről, ráadásul budapesti legendáról, 
a nyáron bezárt belvárosi Jégbüféről emléke-
zünk meg itt, a szerk.-ben, de új kihívások elé 
kerültünk magunk is. Így nem mehetünk el 
bizonyos kérdések mellett. Például itt van  
a minek-nevezzelek?-problematikája. Minap  
a divisare, avagy „az építészet atlasza” nemzet-
közi szájtra felkerült a Rácz Fürdő példásan 
rekonstruált és korszerűsített, öt éve üresen álló 
épülete. Van az úgy, hogy üresen áll egy épület, 
romlik, romos, vagyis mondhatjuk rá, hogy 
hasznosításra váró, egykor ez-és-ez volt.  
De minek nevezzük a Rácz Fürdőt? Fürdőnek 
jelenleg nem, romos műemléknek sem. Talán 
nyithatnánk egy olyan kategóriát, hogy Átadás 
alatti? Ezzel, ha csúfosan is, de ellehetünk egy 
darabig. De már a turizmus is végképp össze-
kapcsolódott a szakralitással, lassan minden 
turistaház és egyben turisztikai központ va- 
lamiért hirtelen kegyhellyé is lett. Hogy az  
El Camino zarándokutak kelet-közép európai 
csatlakozóinak régóta várt, a szakrális turiszti-
ka, az idegenforgalom, a hagyományőrzés szem-
pontjából valóban üdvös revitalizációját 
köszönthetjük ebben a törekvésben, vagy inkább 
az uniós pénzek kreatív lehívásáról van e szó, 
nem tudjuk, ez is egy megválaszolandó kér- 
dés, egyben definíciós kísérlet. Torlódó kérdé-
sek, lázas definíciókeresés. Sok dolgunk lesz 
ebben az új világban.

a Szerk.
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Tom Vilsack mezőgazdasági miniszter, 
illetve a fordításban mókásan hangzó 
Softwood Lumber Board (Tűlevelű 

Gerenda Tanács) és a Binational Softwood 
Lumber Council (kb.: Tűlevelű Fűrészáru 
Tanács) átadták az Amerikai Magasfaház-díjat, 
ami 1,5 - 1,5 millió dolláros támogatást jelent 
a két nyertes projekt megvalósításához. A ki- 
írás szerint túlnyomóan faszerkezetű, nyolc-
van méternél magasabbra épülő házak tervei 
közül végül egy portlandi és egy New York-i 
terv nyert. A nyugati parti győztes a Frame-
work fantázianevű, ami a Framework LLC cég 
tervei alapján épülhet fel, míg a keleti parti 
győztes a 475 West 18th nevű lakóház terveit  

Bemutatta új oktatási projektjének terve-
it a holland Mecanoo iroda. Az igencsak 
izmosnak tűnő, 350 millió angol fontból 

(150 milliárd forint) megépülő egyetemi kam-
pusz a University of Manchester új mérnöki kara 
lesz. Az oktatási-fejlesztési projektre elköltött 
összeget tekintve az Egyesült Királyságban 
rekordnak számító fejlesztés hivatalos neve 
Manchester Engineering Campus Development 
(MECD) lesz, a kampusz 2020-ban nyílik meg. 
Az egyetemi épület négy mérnöki iskola, két 
kutatóintézet, a Mérnöki Kar és Fizikai Tudo-
mányok Karának otthona lesz. Az épület belső 
struktúrája igazodik majd a „rugalmas tanulás” 
környezeti kívánalmaihoz és az „élvonalbeli 
technológiák” használatához, vagyis lehetővé 
teszi a diákok számára, hogy készen álljanak  
a világ jövőbeni szakmai kihívásaira, mint ami-
lyenek például a globális éghajlatváltozásból 
következő mérnöki feladatok.

Szemében 
a gerendát

a 30-134 Holdings LLC jegyzi, aki a Spiritos 
Properties, a SHoP Architects, az Arup, az Icor 
Associates és az Atelier Ten partnereként dol-
gozott. Mindkét győztes ház LEED Platinium 
előminősítésű és olyan technológiákkal, gépé-
szeti elemekkel, műszaki megoldásokkal él, 
amik már léteznek ugyan a piacon, de ilyen lép-
tékben még nem alkalmazták azokat. Az USA-
ban egyébként 547 ezer ember megélhetését 
biztosítja a fafeldolgozás és az erdészeti faki-
termelés közvetlenül, összességében majd 2,4 
millió munkahely kapcsolódik a fához. Ráadá-
sul mivel megújuló építőanyagról van szó, ezért 
a fa építőipari hasznosítása ebben a léptékben 
különösen fontos célkitűzés.

Mega-suli 02
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Jól lakni 
Londonban

Jól lakni
Párizsban05

A napokban járta be az a történet a világhálót, ami egy Londonban dolgozó jól szi-
tuált fiatalemberről szólt, aki az elviselhetetlen lakhatási költségek miatt úgy dön-
tött, hogy jobban megéri neki Barcelonából naponta fapados járattal a brit fővá-

rosba ingáznia, mintsem fenntartani egy lakást a munkahely közelében. Ez a történet jól 
illusztrálja annak a krízisnek a mibenlétét, ami arra késztette a londoni városfejlesztéssel 
foglalkozó, a főpolgármesterhez kötődő New London Architecture és a Greater London 
Authority nevű szervezeteket, hogy ötletpályázatot hirdessenek meg, ami a majdnem 25 
milliós megaváros lakáshelyzetét képes javítani. Végül 16 ország közel 200 építészirodája 
küldött be ötleteket, amit egy 100 projektet tartalmazó szűkítés után most publikáltak.  
A világ legnagyobb építészirodái közül is többeket megmozgató kiírásra elképesztően gaz-
dag anyag érkezett be, sok ugyan futurisztikusnak hat, ugyanakkor mégis kirajzolnak bizo-
nyos irányokat. Több iroda ajánlotta a vízpartok, a hidak intenzívebb kihasználását, ugyan-
akkor a kutatások arra is kitértek, hogy a város úthálózata például a beépített összterület 
mintegy harmadát teszi ki, teljes hossza nagyjából 15 000 km, tehát a felszíni közlekedés 
radikális átszervezésével hatalmas közművesített terület szabadulhatna föl. WSP and 
Parsons Brinckerhoff kutatása alapján, az összes középület, kórház, múzeum, hivatal, könyv-
tár stb. ráépítéseivel mintegy 630 000 új lakás épülhetne. Az építészek bevonhatónak tart-
ják London hídjait, illetve olyan „parazita”, valamint előre gyártott struktúrákkal is jelent-
keztek, amikkel lakások tízezrei építhetőek fel. A pályázat október közepétől december 
végéig nyilvános kiállítással, vitákkal, konferenciákkal folytatódik. 

Kevés olyan épülettípus lehet a Földön, ami a közlekedéshez kötődik és  
a Foster iroda nem még dolgozott rajta. Számos repülőtér, pályaudvar, 
kikötő mellett, terveztek már buszpályaudvart, de magán-űrrepülőteret 

is. A Foster + Partners most különös helyszínre egy különös épület tervével ruk-
kolt elő, amit a húsz évvel ezelőtt véres polgárháború sújtotta Ruandában építe-
nek majd föl. Nagyjából minden harmadik afrikai ember él olyan helyen, amitől 
két kilométeres távolságban négysávos út található, ráadásul a 2050-re 2,2 milli-
árdra duzzadó lakosság kiszolgálása utakkal és vasúttal csaknem elképzel- 
hetetlen. Fosterék projektje keretében könnyen létesíthető drón-, azaz robotrepü-
lő hangárokat kísérleteznek ki, ezekből a jövőben 40 darabot szándékoznak fel-
építeni Ruanda-szerte. Ezek a könnyen üzemeltethető repülőgépek két méretben 
állnak majd rendelkezésre: alapvetően gyógyszereket szállító 10 kg terhelésű 
modellek, illetve a nagyobb, 100 kg kapacitásúak. Ráadásul az építésziroda avia-
tikai partnerei 3D-nyomtatóval helyben, hatalmas számban reprodukálható drónt 
fejlesztenek ki, üzemeltetésük, tömeggyártásuk hihetetlenül olcsó, programozá-
suk, irányításuk gyerekjáték. A tervek szerint, így a vidéki, gyakran megközelít-
hetetlen helyen élő lakosokat krízishelyzetben könnyen el tudják majd látni, és ez 
egyúttal lassíthatja a tömegeknek a már most is zsúfolt városokba áramlását.

Dominique Perrault, David Chipperfield, az OMA, Shigeru Ban, Sou 
Fujimoto, Jacques Ferrier és további 75 iroda került be a reinventer.paris 
elnevezésű urbanisztikai projekt harmadik kiválasztási körébe. Az Anne 

Hidalgo főpolgármester és helyettese, Jean-Louis Missika vezette projekt célja, 
hogy 23 egyidejűen fejleszthető területre, – a bezárt városi erőművektől a beépít-
hető nyitott terekig – építészeti elképzeléseket gyűjtsön össze, s ezekhez fejlesz-
tőket és finanszírozókat találjon majd. Minden kihasználatlan helyszín a belvá-
ros közelében van, ami rendkívüli lehetőségeket rejt magában, illetve ez az 
utóbbi évtizedek legnagyobb urbanisztikai vállalkozása lesz a francia fővárosban. 
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Repülős
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MINDENEN ÁTÍVELŐ  
PÁRBESZÉD 
Interjú Sheila O’Donnell és John Tuomey építészekkel
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Budapest történeti Belvárosában, a CEU kampuszfejlesztési projektjének keretében  

teljesen átalakul az egyetem épülete: a meglevő műemléki tömbök rekonstrukciója mellett egy új épület is a részévé válik.  

Előreláthatólag 2019-ig is eltartanak az építési munkák.  

A kortárs építészet és a városi kulturális örökség közötti egyensúlyokról szóló 

kerekasztal-beszélgetés után (május 14.) Birtalan Orsolya beszélgetett a több mint 25 éve együtt dolgozó tervezőpárossal.

Meséljenek egy kicsit a kezdetekről, hogyan lett önökből építész?
John Tuomey: Közösen váltunk építészekké. Az egyetemen ismerked-
tünk meg, „építészetileg” együtt nőttünk fel, bár a felnövésben nekem 
még van egy kis lemaradásom. De a szakmán kívüli közös érdeklődés 
közelebb hoz az építészeten belül is. Amikor elmész a színházba meg- 
nézni egy darabot, vagy moziba, vagy elolvasol egy könyvet, mindben 
megtalálod azt, ami végső soron mindig hazavezet az építészethez.  
Az építészi lét nagyon komplex valami: egyszerre testesíti meg a mű- 
vészetet a technikai, vagyis a kivitelezés részleteivel és a társadalmi 
aspektusokkal, ezért az építésszé válás folyamatában egy könyv,  
egy film ugyanolyan fontos hatással van a szakmaiságra, mint egy 
különleges tartószerkezeti részlet ismerete. Az épületek az emberi 
életre vannak hatással, befolyásolják azt, hogy hogyan érzed magad  
a bőrödben. Itt a Közép-európai Egyetemen is elsődlegesen olyan 
épületet akartunk létrehozni, ahová akár afrikaiként, akár európaiként 
lépsz be, az nem kelti az elveszettség, a hely-nélküliség érzését, 
hanem befogadó, átlátható, az emberek a sajátjuknak érzik, kényel-
mes és megnyugtató számukra.

Hogyan működnek házaspárként a szakmai életükben? 
Vannak egymás között leosztott szerepek?
JT: Amikor valamelyikünknek eszébe jut valami, egyszerűen kimondja, 
majd a másik reagál rá, és ez az ismétlődő folyamat közöttünk szünet 
nélkül zajlik. Azt szoktuk mondani, hogy az építészet egy időn, teren, 
kontextusokon átívelő párbeszéd. Nos, a mi építészetünkben a legelső 
párbeszéd mindig kettőnk között zajlik. Nincsenek külön projektjeink, 
mindig együtt dolgozunk egyazon feladaton, külön személyre szabott 
szerepeink sincsenek. Sheila nagyon analitikus gondolkodású… Illetve 
tulajdonképpen mindketten, de én kevésbé vagyok elkötelezett.
Sheila O’Donnell: Közös munkamódszernek talán az nevezhető, hogy 
merünk lassúak lenni, időt hagyunk a gondolatok megérésére. Sokat 
beszélgetünk egy-egy építészeti témáról. Ez biztosan előnye annak, 
hogy megosztod az életed azzal, akivel dolgozol, hiszen a legváratla-
nabb pillanatokban vesszük észre, hogy a beszélgetésünkből megszü-
letik egy projekt. Persze vannak eltérő módszereink: John szokott 
rajzolni, szerkezetileg analitikusabb rajzokat, míg én például vízfesté-
kezek, ezzel összefoglalom a textúrákat. De ezek csak technikák.
JT: Mindig megkérdezzük magunktól, hogy vajon milyen érzést kelt, 
amit kigondoltunk, vagy milyen érzést kellene, hogy okozzon. Ezek 
elég megfoghatatlan dolgok, de amíg ezeket az érzelmi kérdéseket 
nem sikerül elkapni és letisztázni, addig nem tudunk továbblépni.  
Ez néha gyorsan jön, néha lassabban, de kivárjuk, amíg megszületik. 
Alapvető vágy él bennünk, hogy olyat tervezzünk, ami számunkra és  
a felhasználók számára is jó érzést okoz. A házak miután felépültek 
még nagyon sokáig állnak, rengeteg gondolatot testesítenek meg.  
A mi munkánk sajátossága  tulajdonképpen az összpontosítás feletti 
uralom: az oda-vissza csapongó gondolatok, a két szellem koncen-
trációjának folyamatos kapcsolata, a tudatalatti szerepe, vagy,  
hogy alvás közben is, esetleg épp a zuhany alatt is dolgozhatunk stb. 
Ez a házastársi munkaviszony előnye, ami sokat segít a kreativitás-
ban, miközben közösen felügyeljük és alakítjuk a gondolatok fókuszát.  
És abban mindketten egyetértünk, hogy sosem vitatkozunk munka miatt.

Hogyan működik ez a rendszer az irodán belül?
JT: Egy-két tucat kollégával dolgozunk. Olyan ez, mint egy nagy család, 

sokan már jó ideje velünk vannak, sokszor tanítványainkból lesznek  
a munkatársak. A munkáinkat „hivatalosan” ketten jegyezzük, de persze 
minden terv egy nagy együttműködés eredménye, ahol a többiek behoz- 
zák a saját készségeiket, érzékenységüket, ötleteiket, mi pedig próbá-
lunk mindenkivel folyamatosan közeli kapcsolatban lenni, amennyire 
lehet. A stúdiónk lényegében egy nagy terem. Olyan munkakultúrát 
tartunk fenn, ami teret ad az egyéni kreativitásnak, mert mindenki hoz 
magával valamit, mindenkinek vannak saját ötletei, mi mindehhez 
figyelmet és iránymutatást nyújtunk. Az O’Donnell + Tuomey nem egy 
hierarchikus iroda. Mindenki csinál mindent, és végül azt tapasz- 
taljuk, hogy a munkatársaink megtalálják a saját pozícióikat, azt a pozí- 
ciót, amiben a leginkább, a leghatékonyabban tudnak hozzájárulni a kö- 
zös munkához. Előfordulhat, hogy egy fiatal építész besétál az irodába 
és egyből projektvezető pozícióban találja magát. Ez a fajta stúdiókultúra 
nagyon fontos, mindenki tudja, hogy a másik mit csinál, folyamatosan 
beszélgetünk arról, hogy ki mit gondol – így terjed ki a kettőnk párbeszé-
de az egész stúdióra. A munkanapokon délelőtt 11 órakor közös kávészü- 
netet tartunk – mindig más főzi a kávét –, az iroda leáll, a telefonok hiába 
csörögnek: ez a mi saját magunkra fordított időnk. Összeülünk és 
beszélgetünk arról, hogy ki min dolgozik, ki milyen filmet látott tegnap, 
vagyis mindenféléről esik szó. Utána pedig visszatérünk a munkához.  
Ez a rituálé is „mi vagyunk” és a már említett folyamatos párbeszéd része.

Mit gondolnak a kortárs ír építészetről? Látnak esetleg hasonlóságokat 
vagy különbségeket a magyarhoz képest?
JT: Ahhoz, hogy Magyarországot, a magyar kortárs építészeti kultúrát 
meg tudjuk ítélni, nem tudunk róla eleget. Írországban van egy 
hangsúlyos építészeti kultúra a szakma egy bizonyos körében, ami 
rengeteg fiatalt is vonz. Ez a kör erősen elkötelezett a hely, az anyagok 
és az építés jellegét illetően. A szakma egyébként együttműködő, illetve 
nagyon pozitív szellemiség uralkodik az építészek között. Persze  
a válság minket se került el, nagyon nehéz időszak volt szakmailag,  
de annál érdekesebb kulturálisan.
SOD: Ez a fajta építészeit kultúra, amit John említett, valószínűleg 
generációs gyökerű: olyan kollégák képviselik, mint mi, valamint mind- 
nyájan tanítunk, tehát ez a szemlélet a fiatalokhoz is eljut, így az ő köre- 
ikben is terjed. Sajnos a válság azt is behozta, hogy sok építésznek 
nincs munkája, sok tehetséges fiatal nem tudja megmutatni magát. 

Látványtervek: O’Donnell + Tuomey/CEU
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Ugyanakkor ez az időszak  talán motiválóan is hat, hogy próbálkozz 
keményebben, kísérletezz érdekes dolgokkal! A helyet, lehetőséget 
kereső fiatalok kisebb léptékű, de nagyon izgalmas projekteket hoznak 
a szakmába, kiállításokat nyitnak, installációkat állítanak, kisebb 
épületekkel, építményekkel mutatják meg a kreativitásukat.
JT: Visszatérve a legutóbbi kérdésére: az M-Teampannon (helyi 
építész tervezők: Hidasnémeti Máté, Varga Bence – szerk.) építészein 
kívül nem is találkoztunk mással, sajnos sosem volt egy szabad 
napunk sem, pedig jó lenne körülnézni Budapesten, kicsit többet 
tudni arról, ami itt zajlik.

Milyen volt az M-Teampannonnal a közös munka? Itt azért már bizto-
san voltak leosztott szerepek.
JT: A Royal Institute of the Architects of Ireland (RIAI) ajánlására 
kerültünk össze az M-Teampannonnal. Ők valósítják meg a terveinket, 
a gyakorlatba ültetik át mindazt, amit kitaláltunk, nagyon jó munka-
kapcsolat alakult ki közöttünk. Az építészeink közösen dolgoztak, 
meglátogattuk egymás irodáit Dublinban és Budapesten.

A CEU egy belvárosi, klasszikus épülettömböt foglal el, ami mint terve-
zési feladat már  önmagában is különleges. Mi teszi mégis ezt a régi-új 
épületet egyedülállóan CEU-ssá, mi az a sajátosság, ami miatt nem épül-
het bármely más egyetem számára?
JT: A CEU alapításakor (1991 –szerk.) lefektetett hitvallásának közép- 
pontjában a „nyitott társadalom” áll, a bővítés tervezésekor ez a ki- 
induló gondolat erősen hatott a gondolkodásunkra. Mindkettőnket 
megfogott a CEU pedagógiai célkitűzése, egy olyan nyitott kampuszt 
képzeltünk el, ami az építészeten keresztül kommunikálja az intéz-
mény ethoszát, ahol a téri struktúra reflektál az egyetem intellektuális 
kiindulópontjára. Egy organizmust terveztünk, ami otthont ad az 
egyetemnek – de ez semmiképp nem egy semleges terv.
SOD: A CEU sok szempontból szokatlan: a nagy egyetemekhez képest 
pici méretű, de rengeteg fakultással, a sok karhoz képest viszont 
kevés hallgatóval. A tömbnek ebben a pici sarkában különböző témák 
széles skáláját helyezzük el, fontos szempont volt az is, hogy ez a hely 
az interdiszciplinaritás centruma legyen, egy olyan hely, ahol a külön- 
böző tudományterületekről érkező emberek találkozni tudnak, és 
hatással lehetnek egymásra. Innentől fogva egy nagy puzzle-t kellett 
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kiraknunk: hogyan illesztjük be ezt a sokféle embert a történeti épület 
és a két új tömb által alkotott csoportba? Ez egyrészt korlátozó 
körülmény, hiszen az elhelyezésre adottak a gyönyörű belső udvarok 
és az azokat körülvevő keskeny épületrészek, másrészt itt az a nagy 
feladat, hogy hogyan koncentráljuk a különböző csoportokat, hogyan 
oldjuk meg, hogy az ember és a diszciplína formálisan és kötetlen 
körülmények között is összekapcsolódhasson? Az egész ötlet, 
ahogyan az egymáshoz kapcsolt belső udvarok rendszere működik, 
megtestesíti az intézmény fő gondolatiságát. Erre eddig az épület,  
a jelen struktúra nem adott lehetőséget, hiszen eddig az intézmény 
csoportjai az épületben fizikailag teljesen elkülönültek.
JT: A CEU különleges egyetem a világ egyik keresztútján, amely 
találkozási, sőt, akár ütközési pontokat is keres. Ez az összekapcsoló-
dás kampusza, vagyis olyan építészeti szituációt akartunk teremteni,
ami képes közelebb hozni az egyébként egymással sosem találkozókat.
SOD: Mivel főleg társadalomtudományi kutatások zajlanak az egyete-
men, nincsenek technikai szükségletek, nem kellenek műhelyek, 
vagyis gyakorlatilag irodákban és tantermekben folyik a munka, így  
a technikai követelmények, laborok helyett itt az a cél, hogy az 
eszmecsere, a vitatkozás lehetőségét teremtsük meg. Olyan helyisé-
geket és térkapcsolatokat hozzunk létre, ahol önálló elvonulásra is 
lehetőség van, de spontán vagy adott keretek között megszervezett 
kisebb-nagyobb létszámú találkozók is létrejöhetnek. A CEU épülete 
tehát egy élő szervezet, aminek a részeként az emberek vegyülnek és 
félre is vonulhatnak egyszerre. Az számunkra is nagy kérdés volt, 
hogy hogyan lehet ezt a sokszínű nemzetközi közösséget az építészet-
ben megtestesíteni. A tervezés nem egy izolált folyamat volt, sokat 
merítettünk a CEU közösségének tapasztalataiból, igényeiből. Ötven 
felhasználói csoporttal készítettünk interjút a tervezés előkészítési 
szakaszában, így átfogó képet kaptunk az intézmény komplexitásáról. 
Meglepő volt számunkra, hogy ami papíron csak a szokásos tanszékek 
hálózatának tűnt, arról kiderült, hogy a „részeknek” elég különböző 
világképük és meglátásaik vannak, és ekkor kezdtünk el azon 
gondolkodni, hogy hogyan adjunk helyet egyszerre mindezeknek  
a különbözőségeknek úgy, hogy az önállóságuk megőrzése mellett 
közösségként is együtt tudjanak működni.

A CEU a fenntarthatóság irányába elkötelezett intézmény, nem megle-
pő, hogy az épület is ilyen szellemiségben készül. (Időközben BREEAM 
„very good” minősítést szerzett a CEU bővítésének tervezési szakasza 
– BO.). Tervezőként mikor volt az első olyan munkájuk, ahol a fenn-

tarthatóságról való gondolkodás már a tervezés része volt?
SOD: A fenntarthatóság most már mindennapi témává vált, de sokkal 
mélyebben gyökeredzik, mint amit az emberek „zöld ügynek” gondol-
nak. Például megtartani egy régi épületet és újrahasznosítani abszolút  
a fenntarthatóságot szolgáló döntés, pedig még semmi köze konkré-
tan az energiához. Az olyan alapvető dolgok, mint hogy milyen 
tájolással, a város melyik részére tervezünk egy épületet, figyelembe 
véve, hogy milyen módon közelíthető meg, mindig is a gondolkodásunk 
része volt. Fontosnak tartjuk, hogy az épület feleljen meg a józan ész 
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szabályainak, a megrendelő igényeinek, legyen könnyen újrafelhasz-
nálható és tartós, ne kelljen újraépíteni és, kapcsolódjon a környeze-
téhez. Persze az energetika is nagyon fontos, mi is foglalkozunk vele  
a tervezési gyakorlatunkban, de szeretjük azt hinni, hogy a fenntart-
ható szemlélet a legelső koncepcionális résznél kezdődik: hogy 
hogyan kerül az épület a helyére és hogyan reagál a környezetére.  
A műemléki, építészeti örökség ápolása, újrahasznosítása szerintem  
a fenntarthatóság szerves része.

A kerekasztal-beszélgetés végén John azt mondta, hogy bár ez az első 
budapesti épülete, nem biztos, hogy az utolsó. És meglehet, hogy  
a legbudapestibb épületüket a világ más táján találjuk majd. 
Miről fogjuk felismerni?
JT: Sheila megmutatta a prezentációban az egyik korábbi munkánkat, az 
ír nyelvi intézetet (Irish Language Cultural Centre), amiről határozottan 
kijelenthető, hogy kapcsolódik ehhez a tervünkhöz, de közben tudom, 

hogy amikor azon dolgoztunk, akkor meg egészen más dolgokhoz 
kötöttük, és más módon gondolkodtunk. Szeretném, ha igaznak bizonyul-
na az elképzelésem, hogy a munkáink sorában van egy, a háttérben 
megbújó kontinuitás, egyetlen hosszú, életen át tartó projekt. Olyan ez, 
mint a lábunk alatt észrevehetetlenül, de folyamatosan zajló földkéreg-
mozgás. Gabriel García Márquez mondta, hogy annak ellenére, hogy az ő 
munkássága különálló, független publikációk formájában jelenik meg 
– könyvekként, novellákként –, ő valójában mindig is csak egy nagy 
könyvön dolgozott. A mi épületeink sem egyformák, mindegyik önmagá-
ban létezik és jól megkülönböztethetők egymástól, de mégis van egy 
sajátos zajuk, egy közös moraj, és azt érzem, hogy kaptunk valamit ennek 
a budapesti munkának a léptékéből, ami nagyobb annál, mint csupán egy 
épület, amit ide terveztünk, olyan valami ez, ami a távolba vezet, és ki 
tudja mi nő még ki belőle. A CEU Campus kivitelezője a Market Építő Zrt. 
és a Strabag Magyarország közös konzorciuma.
(Interjúnk létrejöttét a Közép-európai Egyetem segítette)
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A hazai képzőművészetet jól ismerők 

számára Balatonboglár a Körmendy- 

kápolnában jó negyven évvel ezelőtt, 

néhány nyáron át zajló neoavantgárd 

szellemiségű események miatt fontos 

helyszín. A többségnek pedig megmarad 

a Siófok helyett kellemesebb, csendesebb 

déli parti, nyári nyaralóhelynek. S vannak, 

mind többen, a szerencsés kétlakiak,  

akik tavasztól őszig a Balatonnál laknak. 

EGY ÁLLÍTÁS  
ÉS EGY TAGADÁS
Nyaraló-lakóház Bogláron
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Szöveg
Építész

Fotó

MOLNÁR SZILVIA

PALÁDI-KOVÁCS ÁDÁM

BUJNOVSZKY TAMÁS

Néhány hete jártunk Bogláron, amely 
település a jelenkori építészetét 
tekintve finoman szólva nem túl 
izgalmas helyszín. Azonban a tópart-

tól egy utcányira megpillantva a Paládi-Kovács 
Ádám tervei alapján megszületett nyaralóépüle-
tet, úgy érezzük, van remény, hogy a tucat-mai 
mellett megnyíljon az út a kortárs építészet előtt. 

Kis hétvégi telken áll a nyaralónak szánt, de 
gépészeti, kényelmi szempontból teljes évben 
lakóházként is remekül szolgáló épület. Tervi 
megformálásában döntő szerepe volt az építész 
javaslatának, ami mozzanat, valljuk be, a hazai 
megbízó-tervező viszonylatban egyáltalán nem 
általános. Bogláron az építészi tapasztalat, szak-
tudás győzött, mert a megbízó házaspár, túllép-
ve a saját ötleteken, skicceken abszolút nyitott 
volt, hitt az építész ízlésében, gyakorlatában.  
Jó hallani és leírni ezt. 

Erős állítás és egyben tagadás is ez az egysze-
rű geometriai formákból építkező ház. Annak 
tudatában írom le ezt, hogy már első látásra tisz-
tában vagyok/vagyunk a tömbformálás forrás-
vidékével: ez az 1920-30-as évek modernizmu-
sának egyterű, racionalizált, teraszos week- 
end-építészete. Nem titkoltan ez, a helyszínhez 
(Balaton, tópart) adekvát épülettípus ihlette  
a tervezőt, amikor a boglári nyaraló-lakóház  
formáját definiálta. Ugyanakkor amint letette 
voksát mellette, anyaghasználatával, merészen 
megtört kontúrjaival túl is lép az eredetileg 
könnyű felépítményű, kompakt archetípuson. 
Ennek az állító-tagadó koncepciónak a végered-
ményeként a ház sikeresen ötvözi az urbánus 

A bejáratot megtört 
szögű látszóbeton előtető 
vezeti be. A gabion 
alkalmazása itt, 
lakóházon mindenképpen 
úttörő megoldás  
a hazai építészetben.  
A tartós, dekoratív 
gabion-struktúra között 
jár a levegő, ami nyáron 
átszellőzteti a burkolatot, 
nem engedi felmelegedni 
a hátfalazatot
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lakóház óvó-védő, állandóságot és biztonságot 
sugárzó jellegét a tájra, a környezetre nyitottabb, 
„hajlékonyabb” nyaraló-karakterrel. Érthető, 
hogy egy ilyen épületnek a szomszédos házak-
kal való kapcsolata nehézkes: az épület tudato-
san nem akar beilleszkedni az egységesnek nem 
mondható arhitekturális környezetbe, inkább 

A nyaraló-lakóház a legkorszerűbb gépészeti rendszerrel lett felszerelve

A kert mélyén kialakított többfunkciós (tároló-terasz-nyári konyha) térrész, egyben telekhatároló is 

lehetséges új választ szeretne adni a kortárs épí-
tészet eszközeivel. Ez a ház önmagában is feltű-
nő, de a környező téglafalú, hol tornyos, hol nye-
regtetős házak szomszédságában mindenképpen 
túlhajtottnak tűnhetnek a látszóbeton árnyéko-
lók, előtető, a vakolt falrészekkel váltakozó, önál-
ló rácsszelvényekből felépített külső gabion- 

homlokzatok. Feltűnő, mégsem látványépítésze-
tet szemlélünk. Mint lényegében minden Paládi-
Kovács épületnél, a belső funkciók, igények lekö-
vethetőek a külsőn is. Például a déli (kerti) hom-
lokzat sarokablakos fala mögött a konyhapult 
szalad végig, a magasított, teli-ablakos oldal a bel-
ső tér „szívét”, a nappalit vezeti be. A nappalit  



5

A déli, kert oldal és a bejárati szakasz

és a megemelt teraszt a high-tech ízű pergola 
árnyékolja le, látszóbeton gerendáit – szögtöré-
seiket, a gerendái közötti távolságot – a napjá-
rásnak megfelelően helyezték el. Szemben a déli 
homlokzattal, a telek teljes szélességében, egy-
úttal a kert lezárásaként egy tárolóval, nyári 
konyhával kapcsolt külső terasz áll, hátsó falán 
megismétlődik az épület gabion-hálós burko-
lata, amely fal a vasút felé zajvédő falként is  
szolgál. Ez az egységesítő, zárt kompozíciót  
létrehozó gesztus ismerős lehet olvasóink szá-
mára, hiszen az építész a korábbi, eltérő építé-
szeti világú, Balatonszepezdre tervezett családi 
háza (OCTOGON 2013/5) esetében is hasonló-
an gondosan járt el.
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Építészet: 
Paládi-Kovács Ádám (Paládi Építész  

és Mérnök Kft.)

Építész munkatárs: 
Szilágyi Balázs

Generálkivitelező:
Bérces Péter 

Tervezés éve: 
2012

Átadás éve:
2014

Összes beépített terület (bruttó):
130m2

Az enteriőr kialakítása néhány részletében csupán, de követi az építészeti merészséget



HA A RÉSZLETEK ÖSSZEILLENEK, 
AKKOR MINDEN RENDBEN, 
TÖKÉLETES A HARMÓNIA.

 

 
 

 
 

 

 

ANNA ÉS HANS BRUNNER SZERINT A JOSKO KOMPLEX JÖVŐ OTTHONÁNAK:

ÚJ ÉS CSAK A JOSKONÁL: A JOSKO SMART MIX 
Ablak, bejárati és beltéri ajtó v,alamint padló anyagban, színben egymással összehangolva.
A hagyományos kézműves tudás alapján kiválasztott fafajtáknak és megmunkálásnak, valamint a nemes olajok 
alkalmazásának köszönhetően, az egyes elemek egyetlen kellemes élettérré egyesülnek- a padlótól a lábazaton 
és lépcsőkőn keresztül az ablakokig, beltéri és bejárati ajtókig. Így teremt a Josko Smart Mix harmóniát, amelyben 
évtizedek múltán is garantáltan jól érzés élni. És mivel mindez egy helyről származik, időt és pénzt spórolhatunk. 
Egyszerűen tökéletesen szép, egyszerűen JOSKO.

JOSKO SZALON
1138 Budapest, Népfürdő utca 3/a
Információ: +36 30 430 8064
 +36 30 480 9830 v +36 1 445 4600 
E-mail: info@joskoszalon.hu
www.joskoszalon.hu
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NEHÉZKEDÉSI 
ERŐ

Nyaraló

Tomay Tamás házai sohasem adják könnyen magukat. Időt kell arra szánni,  

hogy meglássa bennük az ember az időtlenséget.  

Pontosabban az idő csapongó sodrától elzárt, felpuhulni képtelen alkotói világot.  

Mikor erre a cikkre készültem megpróbáltam átfutni  

a Tomay-házakról publikált fotókat. Két ráismerés ért.  

Ritka az ennyire egységes életmű.  

A Tomay-ház nem öregszik.  

Az időn kívül áll.  

Nem a divatról, trendekről beszélek, hanem valami másról.  

Mélyebbről. Megfoghatatlanabbról. Zártabbról.
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Szöveg
Építész

Fotó

MARTINKÓ JÓZSEF

TOMAY TAMÁS

BUJNOVSZKY TAMÁS

Biztosan sokan ismerik Tomaynak a Szé-
chenyi Irodalmi és Művészeti Akadé-
mia székfoglalójaként a HAP Galériá-
ban elhangzott 33 TERV, 99 MONDAT 

című projektjét. Ott a 29. mondat így hangzott: 
„(Balatonfüred) Annak idején az apa eladta  
a telek alsó részét, ami a fiát nagyon bántotta. 
Most az építész, mint egy Isten, fölemelte a telek 
felső részét. Innen nézve a telek kiegészült az egy-
kori fiú számára.” Most erről a házról írok. 

Két dolgot próbálok meg kritikusként végig-
gondolni a ház kapcsán. Egyrészről végig fogom 
gondolni a „panoráma, mint funkció”-elkép-
zelés érvényességét, illetve a zártság és nyitott-
ság problematikáját. Ez utóbbihoz az említett  
99 MONDAT hatodik mondatát hívom segítsé-
gül, ami így hangzik „(Kavics u.) Egy vetítésen,  
e ház kapcsán M. P. mondta, talán belsőépítész  

szerettem volna lenni. Nem szerettem volna.  
A szemérem gátolt abban, hogy összekeverjem 
a bentet a kinttel.” 

Kezdjük az elsővel. Tomay kulcselemként 
nevezi meg a „felemelés” építészeti gesztusát, 
ami rögtön megmagyarázza azt az érzést, amit 
a látogató akkor érez, ha a házhoz Füred felől, 
tulajdonképpen délről érkezik meg. Ez a ház 
ugyanis a település északi határán, a Tamás-
hegyi kereszt, egy kilátónak is nevezett térfor-
ma alatt található, ugyanakkor a környező 
beépítések, illetve terepviszonyok miatt úgy érzi 
az ember, hogy a Balaton maga messze, a távol-
ban marad mögötte, miközben egyre merede-
kebb kaptatón halad fölfelé. Ráadásul a telek alsó 
bejáratától olyan szögben látjuk meg az épületet  
a kertben, hogy az már-már teljesen zártnak tűnik. 
Mellvédjei, párkányai, mint széles abroncsok  

Az alsó kertből nézve látszik igazán a körbe futó emeleti erkély erőteljes kinyúlása. A vízszintes erővonalak némileg Frank Lloyd Wright építészetét idézik meg
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A kapuzat-hídfő látványa a „híd” felől

A tetősík erőteljes kinyúlásának árnyékoló funkciója is van a felső szinten
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futnak körbe, szinte minden belátást elfednek, 
ráadásul a ház színezése sem könnyíti fel a lát-
ványt optikailag, noha egy-egy fa, illetve a telek 
megkapó, öreg mandulaligete igencsak igyek-
szik oldani a ház sziluettjének erőteljességét. 
Túlformáltságot, a Balaton-part lazaságához, 
vitalitásához, bikinis kitárulkozásához képest 
túlzott szigort érzékelünk első pillantásra.  
Itt kell megállni és időt adni magunknak. Időt, 
hogy a ház lassú szókkal elbeszélje történetét. 
Tomay komolyan gondolja, hogy szemérmetlen, 

híg dolog összekeverni „a bentet, a kinttel”.  
Ő ebben az erős határban hisz. Két különböző 
minőségű dimenzió, két külön atmoszféra közé 
erős jelet kell tenni. Ez az építészetének egyik 
kulcsa. Itt ez a határ jól azonosítható. Szigorú, 
sarkos, tiszta geometria, a falak határozott, 
húsos megjelenése olyan határt szab, amin 
pusztán az érzékelés által, a pillantással nem 
lehet áthatolni. A bent, a belső tér, ugyanis  
a bentieké. Róluk szól. Erről építész nem ren-
delkezhet önkényesen.   

Tomay itt lemond a minden szögből transz-
parens, minden szögből kommunikáló ház diva-
tos ideájáról annak érdekében, hogy a „feleme-
lés” gesztusára irányíthassa a figyelmet, illetve 
a „felemelés” gesztusával teremtsen olyan téri 
szituációkat, ami a ház szerkesztésének valódi 
gondolati forrásává válhat. Felemelésről beszél, 
pedig tulajdonképpen a felső utcának a szintjé-
ről nyit bejáratot egy bátor építészeti tárggyal, 
egy erősen formált híddal és hídfőkapuzattal. 
Ez a bejáró-híd jelöli ki azt a szintet, határozza 

Az emeleti erkélyre beérkező híd „emeli” a házat a magasba

Szigorú, sarkos, zárt geometria találta meg a helyét az öreg manduláskertben
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Zártság-nyitottság, külső-belső 
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meg azt az emeleti síkot, amit végül a nagy kiug-
ró, az egész házon emeletmagasságban végigfu-
tó erkély definiál. Ez a ház ebben a felemeltség-
ben, a híd és erkély szintjéről értelmezhető csak. 
Földszintje inkább csak letámaszkodás, kapcso-
latot teremt ugyan a kerttel, de prológusa csak 
az emeleti történéseknek.

Tomay alkotói világában természetesen a „fel-
emelés” gesztusa is értelemmel bír. Ezt pedig az 
erkélyen járva lehet megragadni. Innen fentről 
ugyanis a Balaton teljes tükrére nyílik széles 
panoráma, vagyis értelmet nyer az a meglátás, 

Vezető tervező és építész tervező: 
Tomay Tamás

Kivitelező: 
Kötél András

Tervezés éve: 
2008-2010

Átadás éve: 
2011

Alapterület (nettó): 
285 m2

miszerint a panoráma funkcióval bír, − akkor 
van igazán értelme „felemelni” valamit, ha az 
onnan nyíló látvány szerves részévé képes válni 
az épületnek. Más esetben pusztán térnyerészke-
désről, látszattágításról, optikai tuningról van 
szó. Amit látunk, és ahonnan látunk valamit, erős 
kapcsolatban kell, hogy álljon egymással.

Így végül minden a helyére kerül. Időt kell 
adnunk magunknak, ha Tomay-házzal talál-
kozunk. Ha így teszünk, akkor esélyünk lehet 
arra, hogy megértsünk valamit az idő valódi 
szerkezetéből.

A közvetlen kertkapcsolatot megteremtő földszinti megnyitás igen visszafogott, visszahúzott helyzetbe került
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TELEPI SRÁC
Családi ház Kelenvölgyben
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Helyszín az albertfalvai lakóteleppel átellenes oldalú családi házas nyugati terület,  

azaz Kelenvölgy.  

A házra még az épülése közben figyeltem fel.  

Szokott sétám közben szemet szúrt egy különös, érdekes épület:  

a környék szorosan egymás mellé épült magas tetős, elsősorban vakolt falu családi 

házaitól merőben eltért.

Szöveg
Építész

Fotó

LÁRIS BARNABÁS

MAKRAI SÁNDOR

BUJNOVSZKY TAMÁS

Az egyik sétám alkalmával sze-
rencsémre egy kedves isme-
retlen éppen a ház előtt tar-
tózkodott (mint később 

kiderült a tulajdonos volt), így íziben megkér-
dezhettem tőle, hogy ezt a házat Makrai Sándor 
tervezte-e. Kikerekedett szemmel hallgatott pár 
másodpercig, majd fülig érő mosollyal közölte, 
hogy igen, eltaláltam! Ezt követően szívélyesen 
invitált be, s betekintést kaphattam egy épp 
kibontakozó szépségű épülettárgy titkos bugy-
raiba, valamint azt is taglalhattuk, hogy miként 
lehetett stiláris jegyek alapján a tervező szemé-
lyére következtetni. Merthogy ebben az esetben 
egy építész kiérlelt egyéniségének színtiszta 
„megtestesülésével” találkozhatunk. Olyan gon-
dolatrendszerű és karakterjegyekkel tűzdelt ház 
ez, mely egy alkotó-tervező ember személyisé-
gének pontos kivetüléseit tartalmazza. Az épü-
let tömören szólva a Makrai-féle minimál-
modern legékesebb példája. Mit is jelent ez 
pontosan? Olyan tiszta és világos térkapcsolati 
rendszerekre való törekvést, mely a felületi 
struktúrákkal való kísérletezéssel és azok játé-
kával egészül ki.

A tulajdonos, aki egyben a kivitelező is, ruti-
nos házépítő, hiszen mások építkezésein, évti-
zedek alatt pallérozta tudását és ízlését, a terve-
zővel pedig a szomszédos utcák egyikében már 
dolgoztak együtt 13 évvel ezelőtt. Az volt a be- 
melegítés. Ott kísérletezték ki az épület emble-
matikus elemét, a ragasztott „kavicsvakolatot” is. 

Az oldalkertre is jutott szerencsére a kővakolatból
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A lakóház utcai nézete
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Kapcsolatuk érettsége, a bizalom mélysége  
a mostani épület minden részletében megnyil-
vánul. A kettejük párbeszéde manifesztálódott 
itt egyetlen „kőtömbben”. 

Merthogy kőtömb ez a ház, csak nem lapos, 
vágott kőből, hanem nagyméretű kavicsokból. 
A kavicsokat egyesével ragasztották a vakolat-
ba, s így állnak össze gyönyörű kézműves felü-
letté. Érezni rajta az eltöltött munkaórák súlyát, 
fáradságát. A struktúra megidézi a távolban 
húzódó panelblokkok gyönyörű ipari kavicsfe-
lületét, természetesen túlszárnyalva azokat és 
persze újszerű átiratban. A kő-vakolat kemény-
ségére rímelnek a homlokzatra helyezett nagy-
méretű polikarbonát anyagú árnyékolótáblák, 
melyek behúzva monolitszerűvé, kinyitva,  
a keleti oldal homlokzati beugrásaival erősítve, 
plasztikussá teszik a nézeteket. A tömeget –  
a környék és a telek geográfiai adottságaira 
rímelve – aszimmetrikus kinyúlású kontyolt nye- 
regtető koronázza, mely alacsony hajlásszöge 

miatt csupán ereszeivel jelenik meg. Az ereszalj 
perforált fémlemezborítása technicistán egészí-
ti ki a kőfelület felületi vibrálását. A különböző 
homlokzatformálásokat erősítik a völgy felőli 
oldal kilátásra orientált sarokloggiái is. 

Az épületbe belépve nem tűnik fel egyből, 
hogy a külső világ még egy nagy meglepetést 
tartogat. Ez csak később, a ház alsó szintjét 
bejárva lesz világos: a ház ugyanis teljes szé-
lességében angolaknával csatlakozik a domb-
oldalhoz. Ezzel a húzással az alsó szint is tel- 
jes értékűvé vált. Sőt, az angolakna felületének 
kőmintája súroló fényben kezd igazán „élet- 
re kelni”, egyedi és derűs miliőt hozva létre.  

A fentről hétköznapinak tűnő lépcső, ami trükkösen választja el  
s egyben köti össze a tereket

Az étkező térkapcsolata a felső szinttel
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A szintenkénti enteriőrök legalul fedett terasz-
szal, feljebb loggiákkal bővülve fonják össze  
a külső és belső térrészeket, így oldva a tömeg 
monumentalitását. A földszinti étkező légteré-
nek megnyitása az emelet irányába a vertikális 
kapcsolatot erősíti, melyet a lépcső légies meg-
komponálása egészít ki. Az étkezőből felfelé 
tekintve tűnik csak fel a mennyezet fehérre fes-
tett, vakolatlan felülete is, mely jól illeszkedik  
a falak fehér kővakolatához. Az épület további 
részletei felé közelítve, majd újra messziről 
szemlélve az egészet válik világossá, hogy  
a házon mindennek oka és összefüggése van.  

Angol? Akna? Igen, csak kicsit másmilyen, mint amit megszoktunk
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Úgy vicces az egész, hogy nem válik komikussá. 
Úgy súlyos, hogy nem nehézkes, úgy világos, 
hogy közben sötét is. Az épület a végleteket szin-
tetizálva mutat harmonikus egészet.

S hogy pontosan milyen is egy igazi telepi 
srác? Vagány. Akinek ideje engedi, javaslom, 
hogy kiránduljon el Kelenvölgybe, s nézze meg 
a Tó utcában ezt az épület-különlegességet.

Felelős építész tervező: 
Makrai Sándor (ÍV STÚDIÓ Kft.) 

Építész munkatárs: 
Takács Gergely, Bicski Viktor

Tervezés éve: 
2007

Megvalósulás éve: 
2015

Épület összes alapterülete (nettó):
187,99 m2

Épület fsz. alapterülete (bruttó): 
94,19 m2

Az alsó szint súroló fény járta belső tere
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Simléder hátul, szempár pislant, komisz mosoly feszül



MENTÉS, MEGÓVÁS,  
ÚJRAGYÁRTÁS

A békéscsabai asztalosipari vállalko-
zás, a Csaba-Ablak Kft. saját tulajdo-
nú asztalosműhellyel rendelkezik.  
Fő profilunk a közületi és magán 

műemléki épületek nyílászáróinak (kapcsolt 
gerébtokos, pallótokos ablakok, mélybéléses, ács-
tokos belsőajtók és egyéb faszerkezetek) újragyár-
tása, megmentése; újragyártás esetén a régi nyí-
lászárók eredeti profilozásainak, díszítéseinek 
megtartása. Továbbá a műemléki nyílászáróknál 
használatos, leggyakrabban rézkilincsek felújítá-
sa vagy újragyártása, illetve eredeti, de már elöre-
gedett faszerkezetek megmentése hiányzó elemek 

újragyártása, tisztítása, asztalosipari szakmun-
ka elvégzése, ha szükséges, restaurátori felügye-
lettel. De vállaljuk több száz éves lépcsők, parket-
ták, falburkolatok megmentését, templomajtók, 
templomi padok, plébániaépületek, kastélyok, 
kolostorok és egyéb műemléki épületek faszerke-
zeteinek megmentését, újragyártását. Kivitele-
zéskor a szükséges dokumentációk elkészítésén 
fölül vállaljuk a kapcsolattartást, egyeztetéseket 
az Örökségvédelmi Hivatallal. De gyártunk  
a hagyományos mellett modern kültéri nyílászá-
rókat, Euro profilos 68-92 mm vastag, 2 vagy  
3 réteg hőszigetelő üvegezéssel. (x)

Referenciák:
Tihany-Bencés Apátsági Templom faszerkezetek 
felújítása (templomi falburkolat, barokk lépcső, 4 barokk 
ablak felújítása üvegrestaurálással; templomi padok,  
a rendházi  ablakok felújítása restaurátori felügyelettel)
Fehérvárcsurgó – Károlyi-kastély Mosóház műemléki 
faszerkezetek újragyártása (új külső-belső  
nyílászárók gyártása eredeti alapján, fa előtető, 
belsőépítészeti elemek újragyártása)
Szabadkígyós – Wenckheim-kastély kiállítótermek 
intarziás parketta restaurálása
Budapest – Újpesti fafejezetű műemléki víztorony 
faszerkezeteinek újragyártása
Budapest – Fővárosi Kormányhivatal műemléki épület 
nyílászáró energetikai felújítás
Majk – Kamaduli Kolstor külső, belső nyílászárók 
újragyártása
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KÉZ ÉS NÉV
A holokauszt városi emlékműve  
Debrecenben

Teret építeni a hiánynak.  

Noha a különféle kollektív traumák,  

illetve a holokauszt egész kultúránkat átható traumájának  

ábrázolása rendkívül kiterjedt a világ építészetében,  

idehaza a kollektív amnézia, az elhallgatás évtizedei után  

csak lassan indult el valamiféle kísérlet arra,  

hogy érvényes építészeti narratíva formálódjék a téma körül.
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Szöveg
Építész

Fotó

MARTINKÓ JÓZSEF

NAGY MARIANNA, KOVÁCS PÉTER DLA, 

SUGÁR PÉTER

BUJNOVSZKY TAMÁS

Nehéz ügy és az évtizedek múltával 
egyre nehezebb. A holokauszt után 
hetven évvel rendkívüli nehézsé-
get okoz mindenféle olyan jelha-

gyási kísérlet, ami a történtek megidézésére 
alkalmas. A kultúra folyamatosan változik, ám 
az utóbbi évtizedek legradikálisabb változása  
a tudásátadást, az információ formáját érintette. 
Azt tapasztaljuk, hogy ha nem alakult ki az 

elmúlt évtizedben az emlékezés és feldolgozás 
közös kódja, akkor ma már szinte lehetetlen 
ennek megalkotása. Városi terekben kellene lét-
rehozni olyan szituációkat, amik elmúlt dolgok-
ra utalnak, amiknek szereplői közül már csak 
kevesen vannak életben. Az „oral history”, a tör-
téntek hagyományos kutatása, dokumentálása 

és bemutatása egyre erőtlenebb közvetítőnek, 
médiumnak tűnik, hiszen az a közösség, ami-
nek tragédiáját be kellene mutatni, eltűnt. 
Sokak szemében annyira idegennek és távoli-
nak hat az együttélés, mintha a történelem 
előtti időkben zajlott volna.

Éppen ezért nagyszerű, de sajnos szinte egye-
dülálló az a kezdeményezés, aminek keretében 
a debreceni városvezetés, a Debreceni Zsidó  

Hitközség és a Debreceni Egyetem Műszaki 
Karának Építészmérnöki Tanszéke közösen, 
oktatási projekt során, egy MSc kurzus komp-
lex tervezési feladataként megtervezte és felépí-
tette a város valamikor közel 6000 zsidó polgá-
rának emlékét őrző városi teret. Helyszíne  
az egykori ortodox zsinagóga udvara, ahol  

Téglából emelt tűzfalak, kavics borította sík, a nevek fémfala és az árnyék-játékos tetőzet valóságos teret hoz létre
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a szinte eredeti állapotban megmaradt kóser 
vágoda, az újra működő imaház és a rekonst-
rukció alatt álló mikve található. A belső tan-
széki pályázatra beérkező 14 koncepcióból Bán 
Ferenc, Kovács Péter és Sugár Péter építészek 
hetet küldtek tovább a zsűribe, ahol végül Nagy 
Marianna elképzelését hirdették ki győztesként 
(OCTOGON 2014/3).

Ez a terv, illetve a nemrégiben átadott és meg-
épült emlékhely rendkívül gazdag értelmezési 
tartományt jelöl ki a befogadók számára. Direkt 
vizuális eszközök, szoborszerű megfogalmazá-
sok helyett, a városi helyszín és a létrehozni 

kívánt narratíva rétegzett struktúrájából indult 
ki, vagyis következetesen és kizárólag építésze-
ti eszközöket alkalmazott. Kompozíciójában  
a nyitottság és zártság, a befejezetlenség, a nyer-
sesség, a töredékesség különféle minőségeit 
rendelte egymáshoz úgy, hogy végeredmény-
ben korok, textúrák, maradványok és különfé-
le lenyomatok síkjai definiáljanak egy teret, 
amiben az emlékező és a meggyilkoltak emlé-
ke végül egymásra találhat. Az utcai üzletsor 
mögött hosszan végigfutó betonfallal átellenes 
oldalon a zsidó közösségi épületek vakolatlan, 
megsérült tégla-tűzfalai állnak, míg a két térfal 

között a zsidó temetői hagyományban, az emlé-
kezésben kulcsszerepet játszó kövek, kavicsok 
borítják a földet. A nevek falát meredeken elő-
renyúló előtető zárja föntről, résein reggel  
a napfény vékony csíkokkal világít meg egy-
egy nevet. A falak, a síkok itt nem lezárnak, 
hanem egy teret jelölnek ki.  

Végül az udvaron, a térben, a síkok és rétegek 
között egyszer csak magad maradsz és a nevek. 
Mindenkinek van neve. Akinek a nevét nem 
tudjuk, azt el fogjuk felejteni, azoknak az em- 
léke is elvész. Ezek az acéllemezbe vágott, a be- 
tűk kivágataiból, tulajdonképpen a kivágott  

Az acéllemezek illesztési varratai és a betűk messziről nézve a Tóra-tekercs látványát idézik meg
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Építészek, alkotók: 
Sugár Péter, Nagy Marianna, Kovács Péter DLA

Tervezés éve: 
2013

Építés éve: 
2015 

hiányból kiolvasható nevek személyessé teszik  
a jelenlétünk. Hatezer név, a Kádis ima szövege 
héberül, fonetikusan és magyarul, néhány mon-
dat, rengeteg-rengeteg betű. Az ember egyszer csak 
azon kapja magát, hogy saját nevét keresi a nevek 
között, majd ide oda szánkázik a tekintete, ő ide-
oda lépked a nevek fala előtt, majd egyre hátrább 
lép, új perspektívába kerül, ahol a nevek összemo-
sódnak, de az egész egyetlen képpé áll össze, ami-

ben mintha a mindenség is benne volna. Távolról 
a fémlemezek oxidált varratai olyan osztásokat 
jelölnek ki a síkon, mintha egy kitekercselt Tórát, 
az Ószövetség Bibliáját látnánk, magát a Világ 
teremtését. Ezek között a tégla, a kavics és a beton-
síkok, a nevek, a betűk és a jelek között különös 
pillanatokat élhetünk át. A városi tér metamorfózi-
sa sikeresnek tűnik. Remélhetően minél több debre-
ceni és a városba látogató éli át ugyanezt az élményt.

Esti fényben, háttérben a felújított Pásti utcai ortodox zsinagóga épülete
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A VILÁG FALUJA
A Hello Wood 2015  
Csórompusztán

Mikrokozmosz mindössze egy hét alatt.  

Az idén hatodik alkalommal  

szervezték meg a Hello Wood  

alkotótáborát.  

A feladat az volt,  

hogy a konstrukciók, szimbiózisban 

egymással, absztrakt módon hozzák létre 

a legkisebb településtípust:  egy falut.

Szöveg
Fotó

PLESKOVICS VIOLA

BUJNOVSZKY TAMÁS

A Falu Projekt 2015 egy három évig 
tartó program első üteme, mely  
a Hello Wood idén megépített ide-
iglenes falujának és közösségének 

felépítéséről, alakulásáról szól.  Miként indítha-
tó el egy vidéki közösség építése az alapoktól? 
Melyek a legfontosabb alapelemei évszázadok 
óta? Mik azok a funkciók, melyek csak másod-
lagosak egy kis településnek?

A különlegessége e munkatervnek, hogy  
a mintegy 150 tagot számláló nemzetközi gár-
dánál az általános elrendezés nem megállapít-
ható. A falu szerkezete, legyen az lineális vagy 
radiális, nemzetenként máshogy alakult a ben-
ne álló objektumok sokféleségével együtt.  
A tábor az ideális falu múltjáról különféle isme-
reteket, tapasztalatokat őrző egyedi csapatának 
kellett lejátszania azt a folyamatot rövid idő 
alatt, ami amúgy egy évszázadokig tartó kultu-
rális procedúra lehetne. 
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Az Alvóhelyek nevezetű installációk a közösség tagjainak egyéni problematikájára reflektálnak: személyes alvásritmusunk és a társadalom diktálta időbeosztás nem alkalmazkodnak  
egymáshoz. A Jocelyn Froimovich és Komlósi Bence által tervezett, bármikor felhasználható struktúrák között volt ez az impresszív, egy egész társaságnak helyet adó közösségi hely
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15 installáció született ily módon, köztük  
a mindenhol megtalálható legfőbb közösségi 
funkciók, mint: fő tér, spirituális épület, előadó 
platform, közösségi munkahely és a terület saját 
infrastruktúrájának elemei. A középületeken 
kívül a magánszféra felépítésére is adtak példát: 
A Katsuya Fukushima csapata által készített 
Szellem a házban installáció a születés és a halál 
körforgását fastruktúra képében kivetítő egyé-
ni lakóház. A tervezés során újragondolt sza-
badidős helyek is születtek, olyanok, mint  
a Falumozi, vagy a Guruló Kocsma, modernizál-
va a falusi szórakozóhelyekről alkotott képet.  
A múltbéli és jelenbeli felépítés kapcsolatából 
kifolyólag a kortárs társadalmi problémák,  

A rendezett csendélet egy 
komplex csapatmunka 
ígéretét sugallja.  
A Projekt Village 2015 
mintegy 150 tagja 30 
országból érkezett.  
Internacionális falu 
jöhetett létre, mely nem 
csak egy helyi közösségi, 
de nemzetközi együttmű-
ködést is kreatív módon 
vetített ki a megvalósított 
fakonstrukciókban és 
azok szimbiózisában

Minden falu rendelkezik 
vallási rendeltetésű 

architektúrával. A Szentély 
Lee Ivett és Jennifer Argo 

által megálmodott tere a 
kontemplációt szolgálja, 
nem kötött valláshoz, és 

semmiféle hierarchia nem 
befolyásolja a struktúráját.

Közösségi térrel és 
egyszemélyes elmélkedő-
hellyel egyaránt rendelke-
zik. A struktúra kristályok 

alakzatát idézi hajdani 
barlangszentélyekre 

emlékeztetve
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kérdésfelvetések is megjelentek bizonyos 
művekben, ilyen a Migrációs Ház, vagy az 
Összetartó Kerítés. 

A nemzetközi szellemiségben megfogant 
alkotás a közösségen túl a kultúrák közötti épí-
tő együttműködés szimbóluma lett, vizsgálva  
a falu újraértelmezésének lehetséges kortárs 
stratégiáit. A faluról alkotott idilli képünk mel-
let megpróbálja a modern városok előnyeit is 
becsempészni, de oly módon, hogy maga a típus 
léte ne sérüljön. A hároméves vállalkozás kere-
tében az első évben a falu „megalapozása” az új 
metódusok keresése és a közösség megszületé-
se volt a feladat. A továbbiakban a falu határai-
nak bővítése, lehetséges védelme, majd az utol-
só évben az alkotóelemek lebontása, lehetséges 
revitalizációjuk lesz a vizsgálódás célja.

A Bivak építészeti gondolatának mozgatórugója 
Szinyei-Merse Pál  Majális című festménye volt az 

ember és  természet közötti ideális kapcsolat tökéletes 
megfogalmazása révén. Eleőd Ákos, Kalászi Zoltán, 

Máté Tamás és Vass-Eysen Áron könnyed szikla 
formájú, barlangszerű faépítményekben testesítette 

meg a természetbe vágyók idilli búvóhelyét

Martial Marquet és Nicolas Polaert csapata a Mazzochio formájában alakították ki a falu központját. Az ívesen keretezett tér ideális találkozóhelynek, vagy koncerteknek nyújt 
platformot. Az attraktív építmény a koszorús szerkezet kivilágításával még impulzívabb látványt nyújt. A tér közepét Lux Nieve és Pep Tonabell Agora mobilis nevű, különböző 
magasságú és elrendezésű ülőhelyei foglalják el
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Az előadásoknak, beszédeknek teret nyújtó architektúra szintén minden település alapvető 
eleme. Charley Brentnall és Juhász Ákos csapatának Sövénye flexibilis színpadi háttéret 
biztosít ezeknek a performanszoknak a Faluban. A konstrukció két sorból összeállítható, 

harmónika szerkezetű alkotás, mely magasan körbeöleli az előadók terét
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MEGA, GIGA
Szuperszámítógép épülete 

a debreceni egyetemi kampuszon

Számos kérdéssel és dilemmával,  

termékeny gondolatfutammal, ötlettel a fejében tér meg a kritikus,  

ha veszi a fáradságot és felkeresi a Debreceni Egyetem Kassai úti kampuszának  

új épületét.
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Szöveg
Építész

Fotó

MARTINKÓ JÓZSEF

FERENCZ MARCEL, HABIL, DLA

BUJNOVSZKY TAMÁS

Látott valamit ugyanis, amit noha le- 
nyűgöző számokkal, teljesítményada-
tokkal, mindenféle virtuális változóval, 
hatalmas, felfoghatatlan kiterjedésű 

mennyiségekkel, elvont mértékegységekkel jel-
lemeznek, ugyanakkor az érzékszervei számára 

mint ahogyan a Bölcs Elméről, az egérformájú 
lények által működtetett, az életre, a világmin-
denségre, meg „mindenre” választ kereső szu-
perszámítógépről értekezik Douglas Adams  
a Galaxis útikalauz stopposoknak című regényben. 
Tudják ez az, ahol a hét és fél millió év számolás 
után a gép végül a 42-es számmal válaszol a feltett 
kérdésre, amit akkorra már mindenki elfelejtett, 

vagyis egy újabb, ennél is nagyobb számítógéppel 
(ami tulajdonképpen a Föld maga), újabb 10 mil-
lió éven keresztül futó számítási programmal  
keresik most már magát az egykor feltett kérdést. 

Ahelyett azonban, hogy a végtelen és véges 
kiterjedés, a fizikai és virtuális méret fogalmai 
között elvesznénk, az új épület esztétizáló elem-
zése kapcsán izgalmasabb talán azzal az új épí-
tészeti kontextussal foglalkozni, amit a szá- 
mítógépközpont, illetve a szomszédságában 
tavalyelőtt átadott DEM (épületenergetikai 

demonstrációs központ; OCTOGON 2013/5) 
hoz létre. Bán Ferenc kollégiuma, illetve Kovács 
Péter-Lengyel István informatikai kari épülete 
mellett az új kortárs építészeti együttes egyben 
új hangsúlyt is hoz létre a rendkívül tágas Kas-
sai úti kampuszon. Ez a kapcsolat, egyfajta bel-
ső párbeszéd a nyitottság és a zártság, a di- 
menzió, szerkesztettség és az arányok között,  

egyfajta „karosszériáról”, dobozról értekeznénk, 
tévúton járnánk. Valószínűleg nem egyszerű 
„kockulásról” van itt szó tehát, így ha a teljesít-
ményét tekintve a világ jelenleg 308. helyén álló 
és kissé diákhumornak ható LEÓ névre keresz-
telt számítógép kétszintes, mindösszesen 400 m2 
alapterületű, ugyanakkor szervereivel, kifino-
mult hűtő, illetve oltó gépészetével 1,5 milliárd 
forintba kerülő épületéről beszélünk, bátran 
kitágíthatjuk az értelmezés horizontját. No, nem 
olyan messze távolba és mélyen filozofikusan, 

Oldalról nézve az épület látványa még feszesebb. A falak túlnyúlásai a kompozícióban betöltött szerep mellett a tetőn lévő gépészet hanggátlásában játszanak szerepet

igencsak tömör, zárt, szótlan, anyagszerű, lehatá-
rolt fizikai tárgy. Hívő számára a templom ilyen: 
kövek, falak, képek, ám lényegét tekintve mégis 
csak az egésszel, a tökéletessel, a mindenséggel, az 
univerzummal, a végtelennel áll kapcsolatban. 

E sorok írója úgy véli, ha a debreceni DE NIIFI 
Szuperszámítógép Központ (LEÓ) épületéről (!), 
mint pusztán minimalista építészeti tárgyról, 
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A 150 m2 alapterületű szerverterem hűtése és tűzvédelme külön tanulmányt érdemelne

Megrendelő:
Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok

Beruházó: 
Nemzeti Információs Infrastruktúra  

Fejlesztési Intézet

Vezető tervező: 
Ferencz Marcel, Habil, DLA (NAPUR architect)

Tervezőtárs:
Détári György DLA

Tervezés éve:
2013

Átadás éve:
2015

Alapterület (bruttó):
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s mindemellett az épület valamiféle makettsze-
rűséget is mutat. Mintha az építészek építésze-
ti alapformákkal kísérleteznének 1:1-es méret-
ben. Ugyan a szuperszámítógép épületének 

áttörtség, illeszkedés, textúra variációs lehetősé-
geiből kell továbbra is kiindulni. Így az épületek 
nem szobrok, nem tárgyak és nem karosszériák, 
hanem a vegytiszta építészet produktumai, ahol  
a funkció, sőt bizonyos tekintetben a hely, a loka-
lizáció is mellékes. Demonstrációs eszközök, 
amik önmagukra, önmaguk épületszerűségére, 
szerkesztettségére vonatkoznak. 

Ott járva nem hagyja nyugodni a kritikust, hogy 
vajon meddig  lehetséges folytatni  a sorozatot, hi- 
szen a telek méretei alkalmasak, akár a harmadik, 
negyedik, n-edik kubus, gömb(?), gúla(?) felépítésé-
re is. Akkor vajon, milyen irányokban, milyen vari-
ációk és belső ritmusok, tömegviszonyok mentén 
formálódna tovább itt az alkotó gondolat?

homlokzati térfalán látható relief felkínálja egy-
fajta képzőművészeti, szobrászati olvasat lehe-
tőségét, ám úgy vélem, a kompozíció egészét kell 
szemügyre venni, a téri viszonyok, a tömörség, 
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Az emeleti kutatóhely és a bejárat szélfogója is résszerű, hangsúlytalan hasadék. A homlokzati 
relief a kábel és adatforgalom, a nyomtatott áramkörök világát idézi
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ELEMEK RITMUSOS SORA 
EGY ÚT MENTÉN
Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely

Folyamatosan úton vagyunk. A stációk - van aki állomásoknak hívja - fontos pontokat jelölnek meg életünkben. Néha ezek kihívások 

képében, néha öntermészetűleg megoldódó feladatokként háttérben maradva kerülnek elénk. Van, hogy elmegyünk egy ránk váró 

feladat mellett, észre sem vesszük – és van, hogy túlzott jelentőséget tulajdonítva neki a döntés legfőbb értékét nem is látjuk. És 

vannak keresztutak, látható vagy titkos választási lehetőségek, melyek elvezetnek, de nem feltétlenül eltérítenek az úton. Hogy több út 

is van egyszerre, nem tudhatjuk. Ha igazat járunk, valójában ez mindegy is. A zarándoklat ez tehát, melynek hitben megélt tapasztalati 

megjelenése egy szent hely, egy kegyhely felkeresése – a megérkezésig megtett út ősidők óta ezen értékek felfedezését és a reájuk 

koncentráló figyelemben való elmélyülést szolgálja. Mátraverebély felett, Szentkúton erre nyílik lehetőség – minőségi környezetben.
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Szöveg
Építész

Fotó

VUKOSZÁVLYEV ZORÁN PHD

NAGY TAMÁS DLA

BUJNOVSZKY TAMÁS

Felhőket át-áttörő még erőteljes napfény, 
friss, ősziesen hűvös szellő. A hétvégén 
tízezrek közösségében felszentelt épü-
letegyüttes – ma, hétköznap, csend.  

A fákon még termések, éppen sárgulni kezde-
nek levelek. Az erdő gazdag hangokkal, néha 
gördül bele egy-egy autó gépies zöreje. Távol-
ban a természet nemes szépséget kutató kirán-
dulók, kutyájuk vidáman csahol bele a levegő-
be, domboldalak visszhangja teszi teljessé  
a hang szabadságát. A felkapaszkodó völgy 
magaslatából érkező szél még lombokat suhog-
tat, az egyéni és kiscsoportos zarándokok 
beszédhangjait felerősítve kapja fel. Nyugodt 
csend néhány nappal a zajos zarándoklat után.  

Déli harangszó. Hangja a völgy tölcsérében 
felerősödve messze cseng a lakott terület felé.  
A Cserhát keleti lejtőin állunk, szemközt a Mát-
ra titokzatos ormai. E vidék sokat látott terület. 
Amott a misztikus legendák, itt a tapasztalás 
jegyei. 1091-ben a kunok ellen harcoló Szent 
László királyt egy völgyben megszorította  

A fogadóépület ölelő gesztust mutató íves árkádja
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A templom és kolostorszárny mögött egy kerengő jött létre

Felújított kolostorépület: szerzetesi egyszerűségre törekvés A templomkarzatra felvezető lépcső és a gyóntató új ajtajának felülete
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Az új, faszerkezetes kerengő a szerzetesek privát tereit bővíti

A templom melletti gyóntatóudvar
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A szállásépület hullámzó motívuma 
a domb aljában
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az ellenség, de a lehetetlennek tűnő helyzetből 
a lovát megugratta a szakadék felett – csoda tör-
tént, a leérkezés helyén a patanyomban víz jelent 
meg, melyet a király bárdjával felhasított, és ott 
forrás fakadt. Vize enyhülést hozott a forráshoz 
zarándoklóknak, Mária-jelenés és csodálatos 
gyógyulások vitték hírét. Szentkút mintegy más-
fél évszázaddal később az apostoli Szentszék által 
hivatalosan is elismert búcsújáró hellyé lett.  
A zarándoklatot segítő remeték és (előbb ciszter-
ci, majd) ferences barátok irányításával folyama-
tosan bővült a kegyhely. A szent hely felkeresése 

egy 1701-ben több ezer hívő által tapasztalt 
Mária karján a gyermek Jézussal-jelenés kap-
csán még intenzívebbé vált. A terület épített kör-
nyezete kiépítésének legfőbb donátora Almásy 
János jászkun főkapitány a 18. század közepén, 
akinek támogatásával kéttornyú barokk temp-
lom és kis ferences rendház épült. A lassú lépé-
sekben magvalósuló fejlesztések karaktere és 
minősége összetett helyzetet eredményezett, 
melyet a 20. század közepének mindent felfor-
gató rendszere nemhogy rendezni és javítani, 
de inkább eltörölni kívánt. Az államosított 

kolostorban szociális otthon működött az új haj-
nalig. A természetjáró turizmus leple alatt  
a zarándoklat azonban fennmaradt, és az idő-
vel megtűrt majd újra fellángoló lelkiség kiszol-
gálására igénytelenül és szellemtelenül felhúzott 
épületecskék sokasága burjánzott el e nemes 
hely környezetében.  

Magyarország (talán) leglátogatottabb zarán-
dokhelye rangjához méltatlannak mondható 
környezettel fogadta még nem is oly rég az ide 
zarándoklókat, mígnem 7 éve a pasaréti feren-
ces házból ide rendelt Peregrin atya vezetésével 

 A fapilléres tornác harmonizál a természeti környezettel

A megújult szabadtéri misézőhely ritmikus padsorai
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koncepcionális újragondolása született meg  
a kegyhely szellemi és fizikai terének újrahasz- 
nálatára. A templomon komplex renoválást 
végeztek, a rendház esetében már teljes födém- 
és tetőszerkezet-cserére is szükség volt, míg  
a zarándokház igen jelentős átalakításokat és 
bővítéseket igényelt – minden a korszerű hasz-
nálat igényével. A meglévő épületek dimenzió-
it tehát nem változtatták meg jelentősen – a pers-
pektívikusan megcélzott növekvő zarándoklat 
téri igényeit új épületekkel oldották meg. Egy-
részt többfunkciós fogadóépület jött létre a felve-
zető útnál – másrészt közel 100 zarándoknak 
szállást biztosító épület-vonulatot helyeztek el  
a domblejtő lábánál. Míg az előbbi egyértelmű-
en urbánus jegyeket hordozó épületként fogadja 
az ide érkezőket, ez utóbbi a táj domborzati viszo-
nyaiba simulva inkább háttérben marad. Míg  
a fogadóépület kompakt épülettömege jelen van, 
addig a csoportszállásoknak és étterem-rendez-
vényteremnek helyet biztosító épületkígyó cikk-
cakkos töredezett tömege bár hosszú, de nem 
egyszerre feltáruló egységként eltűnni kíván.

Az öt év alatt megvalósult fejlesztésekkel  
a nemzeti kegyhely jelentőségéhez méltó épített 
környezet jöhetett létre, mely előre tekintve, 
bővülő használatra rendezkedik be. E céloknak 
teljes mértékben megfelelnek az európai mércé-
vel minőségi tereket biztosító kiszolgáló épüle-
tek, de ne menjünk el a zarándoklatot legfőképp 
fogadó fejlesztések legfontosabb elemei mellett: 
az egységes szemlélettel megteremtett atmoszfé-
rától, mely a régi és új épületek közötti-körüli 
környezetre koncentrál. Kvalitásos épített kör-
nyezet jött létre. Az építész kitartó és tudatos 
kommunikációjának köszönhetően több ezer 
négyzetméternyi burkolt járófelület újult meg – 
a műemléki környezetben leginkább elfogadha-
tó bazalt kiskockakő burkolattal. A fél-enteriőr 
terek (gyóntatóudvar, teraszok, rámpák) kemény 
mészkő burkolata a megújuló barokk kori épü-
letek beltéri padozatának anyagait hozzák ki  
a zarándoklati, csendesebb helyekre. A fő meg-
közelítési útvonalat követő, hagyományosan 
kőből rakott támfal-rendszer megújítása aláza-
tos építészeti magatartásról tanúskodik, mely jó 
egyensúlyban áll a kiegészítéseknél és új szerke-
zeti szituációkban megjelenő nyersbeton falak-
kal, mellvédekkel és felületekkel. A kő és beton 
anyagpárosítás mellett a fa használata dominán-
san jellemzi mind a meglévő épített elemek fel-
újítását, mind az újonnan létrehozott tömegek 
feltárulását. Míg az épületek képiségében a 
templom-rendház-zarándokház vakolt architek-
túrájának megfelelően vakolt-festett felületek 
jelennek meg (az új fogadóépület, a zarándokház 
bővítése), addig a szabadtéri oltár padsorainál, a 
támfalrendszer mellvédjén és a patakmedret kísé-
rő korláton túl a szerzetesek számára létrehozott 
kerengő szerkezetében, a gyóntatóudvar bővíté-
sében és rácsszerűen az új szállásépület-együtte-
sen is a fa használata dominál. 

Rejtetten, de igen határozottan egy építésze-
ti karakterelem is megjelenik a teljes együttes 
minden egyes tagján: az oszlopos tornác. A 
gyóntatóudvarnál meglévő elem a fogadóépület 

Generáltervező:
LINT Építészeti és Művészeti Kft.

Építész tervező:
Nagy Tamás DLA

Építész munkatársak:
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Dobszay Gergely, Hadnagy Csaba
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Tájépítész tervezők:
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2013
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2015

Terület (bruttó): 
15 523 m2

a kis liget fáinak lombkoronái közé. Nehezen ész-
lelhető, szimbolikával telített utalás ez – a terve-
ző személyes útja. A kinyújtott tésztából kisza- 
kított ostyák fennmaradó lapja ez, a minta transz-
formációja – mely a hiányra utal. Mely csak a 
kereséssel, a követéssel, az út megtételével lesz 
újfent teljessé. Személyes stációelemek sorakozó 
ritmusán keresztül válva egésszé.

(budapest-pasaréti buszállomást idéző forduló-
ja) esetében is funkcionálisan természetesnek 
hat, miként a szerzetesek kertjét újonnan övező 
kerengő esetében is történeti előképeket citál. 
És bizony hasonlóan értékelhetjük ezen elem 
megjelenését a domboldalba süllyedő szállás-
épület esetén is – fagerendákból rótt sűrű-pillé-
res tornáca, miként a hagyományos magyar 
parasztházaknál, átmeneti használati teret 
képez: néhol közlekedő ez, mely árnyékol és eső-
től is véd, máshol fedett teraszként is funkcio-
nál. Miközben elsőre akaratlagos elemnek tűnik, 
épületet eliminálni szándékozó esztetizálásnak, 
igazi jelenléte ott válik tetten érhetővé, amikor  
a vonalszerű kompozíció külső élét nem kíséri 
végig: az előrenyúló épülettömbök azon olda-
lát, ahol kiszolgáló funkciók kapnak helyet  
a homlokzatnál, nem fedi e hártya.

A meglévő történeti épületek renoválása és 
adott esetben bővítést is jelentő rekonstrukció-
ja kimért precizitással végrehajtott munka lett 
– az összkép a gyalogos járófelületektől, a nyí-
lászárókon át a hagyományos gerendás fafödé-
mek megjelenéséig gondos mérnöki munka 
eredménye, mely a tapintható részletekre kon-
centrál. A szállásház semlegességre törekvő 
puritánsága mellett a fogadóépület up-to-date 
szellemi frissessége pedig magával ragadó.  
A funkcionálisan precízen illesztett belső olda-
li, buszfordulóhoz alkalmazkodó nyers vasbeton 
oszlopos tornác már említett egyöntetű tisztasá-
gához finoman cizellált hátsó homlokzat tarto-
zik. A meredek lejtésű terep adottságaiból művé-
szien könnyed kompozíció serken: íves vissza- 
metszésekkel konvex épülettömegek lebegnek be 
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A fogadóépület organikus-modernista határfala
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ÚJ LÁNCSZEM
A Váci Greens C épülete

Hogyan kellene festenie egy hazai kortárs irodaház-együttesnek? A cél természetesen egy olyan komplexum létrehozása, mely a 

funkciójának él, a munkavégzéshez biztosítja a legideálisabb környezetet. De a – nem egy esetben eddig mellőzött – városi szövet 

szempontjából ott egy plusz tényező: működjön építészeti jelként is!

Szöveg
Építész

Fotó

PLESKOVICS VIOLA

TIBA JÁNOS, KIRÁLY ZOLTÁN

BUJNOVSZKY TAMÁS

A váci úti egykori Elzett gyár terüle-
te mára új életet kapott. A belga 
Atenor Group által megálmodott 
revitalizáció mintegy 85 ezer négy-

zetméternyi irodaterület fejlesztéséről szól,  
s egyúttal a terület teljes tájépítészeti tervezését, 
közteresítését és az újonnan épült irodaházak 
közötti szabad áramlást is biztosítja. 

A Váci Greens névre keresztelt terv négy 
főépületének elhelyezkedése a projekt logóján 
rajzolódik ki számunkra. A rektanguláris alap-
rajzok sokféleségéből középen végül egy négy-
szögű térre összpontosíthatunk. Ez a központi 
platform lesz az együttes növényekkel teli közös-
ségi fókuszpontja, sőt már akként is funkcionál 
a látszóbetonból készült köztéri bútoraival,  
s egy kávézóval. A négy épület e teret közrefo-
gó sarkai egymásba futó pilléres árkádokkal 

A két belső udvar által három hasábbal nyúlik  
az épület a Fiastyúk utca felé
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operálnak majd, a legtöbb építész fantáziáját 
megmozgató középkori és reneszánsz piazzák 
reinterpretációjaként. Mindez már lényegesen 
komplexebb koncepcióról árulkodik a közvéle-
mény által közömbössé vált, az eredeti moder-
nista tartalmat ma már nem hordozó „csont és 
bőr” épület-példáktól.

E komplexum sikeres A épülete (OCTOGON 
2014/3) után készült el most a C épület is,  
szintén a TIBA Építész Stúdió tervezésében.  
A konstrukció irodáit már megépülte előtt  

a GE Healthcare, főként egészségügyi területen 
működő cége foglalta el, mely profil velejárója, 
hogy az épületben egy oktatóközpont is helyet 
kapott az új technológiák betanítására. Ennek 
köszönhetően a világ minden tájáról érkeznek 
majd ide, nemzetközi figyelmet biztosítva az 
architektúrának is. 

A tömeg megmozgatása az alaprajzból adó-
dik: Az A épület udvart körülölelő négyzetes 
tömbjétől eltérően, a két belső udvar által három 
hasábbal nyúlik az épület a Fiastyúk utca felé. 

Nyitott 
belső udvar

A recepció tere

Akárcsak  
az A épület esetében,  

itt is  
kétféle  

homlokzatot látni
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A vizuális izgalom azonban a homlokzat játé-
kában érvényesül igazán. Akárcsak az A épület 
esetében, itt is kétféle homlokzatot látni. Az egy-
szerűen vakolt és szalagablakokkal operáló felü-
letek az irodaház kevésbé frekventált oldalain 
mutatkoznak meg. A hátsó, Madarász Viktor 
utcai oldal felől és a tér irányából viszont köve-
ti a korábbi épület külső mustráját. Jóleső konf-
rontációjáról beszélhetünk a szigorú vonások 
fegyelmezett feszültsége és a grandiózus felület 
játékossága között. A különböző színű és osztá-
sú sávok becsapják az emberi szemet, a játéksza-
bályra nem jövünk rá, ám ez pozitív érzést hagy 

maga után. A mintázat mögött azonban igenis 
ésszerűség rejlik. A homlokzat egy irodaépület 
belső logikáját vetíti a néző elé. Saját felépítésé-
ről mesél, az „építészeti igazságról”.

Az épület struktúrájának rasztere diktálta  
a térelosztást, s ez van kivetítve a külső homlok-
zatokra is. Ahogy a nagyobb egységek is feloszt-
hatók kisebb irodákra a szabványos méretek 
alapján, ugyanazon a módon a homlokzati sávok 
is tovább sűrűsödhetnek. Kerülve a horizontá-
lis hangsúlyt, az egész felület csúsztatott verti-
kalitással teremt egyensúlyt. Monumentális 
építmény ez, izgalmas homlokzatokkal, s eszté-
tikáját a fémoxidos felületű kerámiaburkolat 
különféle színekben építi tovább. Az A épület-
nél sötétebb árnyalattal rendelkezik, amely 
különbségre a B épület köztes színvilága jelen-
het átmenetet a jövőben.

Tágas, napfényes étkező

Start up és kreatív cégek irodáiban láthattunk korábban ilyen jellegű, játékos közösségi tereket
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Mintha egy városi kávézóban járnánk - talán a fénymásoló árulja el, hogy valóban hol vagyunk

Egyterű iroda részlete



66A kemény vonalak mellett puha struktúrák
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A létesítmény BREEAM Excellent-minősítése 
mindenek felett értékes környezetet biztosít mint 
munkahely, s mint az említett közösségi tér, ahol 
a növények sokfélesége is nyomatékosítja az att-
raktív esztétikai és környezeti hatást. Az épüle-
tet, mint új láncszem jellemezhetjük. Egy lánc-
szem az épületegyüttes felépítésében, s a hazai, 
élettel teli irodaházak sorában is.

Vezető tervező:
Tiba János, Király Zoltán (TIBA Építész Stúdió Kft.)

Építészek:
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Major József (S73)

Tervezés éve:
2009. december-2014. augusztus 

(építési engedély-kiviteli terv)

Átadás éve:
2015

Beépített szintterület (bruttó):
21.654,98m2

Láncszem az épületegyüttes felépítésében, s a hazai, élettel teli irodaházak sorában is



MÉRFÖLDKŐ  
A REFERENCIÁK KÖZÖTT
Elkészült Váci Greens II. irodaház 
Az utóbbi években egyre jobban fellendülő budapesti irodapiac terén a FÉSZ Zrt. kiemelkedő lehetőséghez jutott. Szigorú előminősítés 

után 12 meghívott versenyző közül nyerte el a háromfordulós versenytárgyalás után az épület kivitelezését. 

A 35 000 m2-es épület kivitelezése  
a FÉSZ Zrt. 58 éves fennállásának 
legnagyobb munkája, mind megbí-
zási díj, mind az alapterület szem-

pontjából. Az épület fő funkcióját tekintve 
pedig, mint irodaház, a cég későbbi referenciái 
szempontjából kiemelt szereppel bírhat. 
Az épület Budapesten, a Váci úti üzleti negyed-
ben található, amely egy öt önálló épületből álló 
irodaház-komplexum második ütemeként való-
sul meg. Az egyes ütemek, épületek alapjában 
véve hasonlóak, de a alapterület-formálás és  
a homlokzatképzés anyaga kissé eltér. A fejlesz-
tést, első magyarországi beruházásukként, a bel-
ga székhelyű Atenor Group végzi. A FÉSZ Zrt. 
által kivitelezett második ütem rendkívül szo-
ros programban, 2014 nyarán indult és 2015 
májusában fejeződik be.
A monolit vasbetonvázas épületben 3 szint mély-
garázs-parkoló, földszint és 6 irodaszint találha-
tó, az egyes szintekről panorámás tetőteraszok 
nyílnak. A földszinten recepció, konferenciate-
rem és étterem kerülnek kialakításra. Az épület 
minden műszaki szempontból megfelel az A+ 
kategóriás irodaházak minden követelményének. 
Az épület stílusában modern, egyszerű vonalve-
zetésű, mindezek mellett a legkorszerűbb, leg-
jobb minőségű anyagok és rendszerek kerültek 
beépítésre. Az egyszerű és letisztult, többnyire 
egyterű belső irodatereket a belsőépítészek „szán-
dékosan”, merészen megtörték belsőépítészeti 
elemekkel, például színes bútorozású konyhák-

kal, amelyek minden szinten más stílust képvi-
selnek.  Az egyes épületek közötti tereket igényes 
utcabútorokkal, burkolatokkal és zöldfelületek-
kel kialakított terek kötik össze. Ezáltal a Váci 
Greens jelenleg Budapest, és egyben Magyaror-
szág nemcsak legnagyobb volumenű, hanem leg-
korszerűbb irodaház-beruházása. 
A beruházó, már a projekt nevéből is ítélve maxi-
málisan szem előtt tartja a fenntarthatóságot és 
a környezettudatosságot. Ezen szemléletben tör-
ténik az épület BREEAM tanúsítása is, amely 
végigkíséri mind a tervezést, mind pedig a kivi-
telezési tevékenységet. Cél, az „Excellent”, vagy-
is tökéletes minősítés elérése.  Az épület energia-
takarékosságához nagymértékben hozzájárulnak 
az irodaterekben: az intelligens külső napfény-

erő- és emberi jelenlét érzékelő rendszerbe illesz-
tett LED-világítótestek, a fúrt kutas szürkevíz-
hasznosítás a WC-kben és 55 db 150 m mélységű 
geotermikus talajszonda, amely 2 db hőszivaty-
tyún keresztül mind az épület hűtésére, mind  
a fűtésére rásegít. Mindezen rendszereket egy 
integrált épületautomatikai rendszer vezérli, 
amely az épület normál üzemben történő hasz-
nálata mellett is maximálisan az energiafelhasz-
nálás minimalizálását segíti elő.
A projekt pénzügyi elszámolásában nagy segít-
ségre van a jogszabályok alapján kötelezően 
alkalmazandó fedezetkezelő rendszer, amely 
lehetővé teszi, hogy mind a fővállalkozói, mind 
az alvállalkozói kifizetések gyorsak és gördülé-
kenyek legyenek. (x)



A FŐVÁROSI IRODAPIAC 
AKTUÁLIS SIKERSZTORIJA
A Váci Greens első két épülete 100%-os bérbe adottság mellett üzemel

Alighogy júniusban átadták a Váci Greens irodakomplexum második, C épületét, mely összesen 18.200 négyzetméternyi irodaterületet 

kínál 6 szinten, a fejlesztő Atenor Group máris bejelentette, hogy a harmadik, B épület átadása 2016 elején várható,  

amelynek esetében a 24.500 négyzetméterből 15.000 négyzetmétert már bérbe is adtak. 

Sőt, a belga ingatlanfejlesztő akkora len-
dületben van a budapesti piacon, hogy 
eredeti terveit kibővítve, megvásárolta 
a Fiastyúk és Madarász Viktor utca sar-

kán található telket is, ahová a Váci Greens F 
épületét tervezi felépíteni. Az új beruházással az 
irodakomplexum teljes bérbe adható területe 
eléri a 135.000 négyzetmétert, amivel a váci úti 
irodafolyosó egyik legnagyobb irodaparkja lesz.

Ütemezett fejlesztés egészen 2020-ig
Az Atenor bizalma Budapest iránt teljesen érthe-
tő. Az A kategóriás Váci Greens mindkét - már 
elkészült - épülete 100%-os bérbe adás mellett üze-
mel, és a jövő év elején átadásra tervezett harma-
dik épület is szinte teljesen „elkelt”. És ezzel koránt 
sincs vége, hiszen a tervek szerint a negyedik, 
15.000 négyzetméternyi irodaterületet kínáló D 
épület fejlesztése is megkezdődik 2016 folyamán, 
köszönhetően a Váci Greens iránti élénk bérlői 
érdeklődésnek. „A folyamatos megkeresések nem 
csak annak köszönhetőek, hogy jelenleg a főváros-
ban kevés új, korszerű, irodaház áll rendelkezés-
re, hanem a Váci Greens nagyon olcsó üzemeltet-
hetőségének és alacsony energiafelhasználásának.

Minden épület fejlesztése során a bérlői igényeket 
maximálisan szem előtt tartva a legkorszerűbb 
berendezésekben, tágas központi terekben és  
zöld területekben gondolkozunk. A C és B épü- 
letek esetében például talajhő hasznosításával  

a számítások szerint évente várhatóan 7-8 hóna-
pon át nem kell külső energiát igénybe vennünk 
sem a fűtéshez, sem a hűtéshez” – emeli ki Borbély  
Zoltán, az Atenor magyarországi igazgatója. 

A Váci út még mindig sláger
A Váci Greens az egyik legnagyobb jelenleg futó 
budapesti ingatlan-beruházás. A fejlesztést az 
Atenor Group saját forrásból finanszírozza. Az 
irodakomplexum a budapesti irodafejlesztések 
közül elsőként nyerte el a BREEAM „Excellent” 
minősítést 2011-ben, majd ugyanezen évben 
megkapta a Bloomberg „Legjobb Irodafejlesztés” 
díját is Magyarországon. A brüsszeli tőzsdén 
jegyzett, közel 100 éves múltú Atenor csoport-
nak jelenleg 14 futó projektje van Európában.   
A Váci úti „irodafolyosó” még mindig a legkere-
settebb terület a budapesti irodaingatlan-piacon, 
ez a terület fedte le 2014-ben a piac 25%-át. Nép-
szerűségének elsődleges okai a belvárosból való 
egyszerű megközelíthetőség autóval és tömeg-
közlekedéssel, valamint a rendkívül versenyké-
pes bérleti konstrukciók. A Váci Greens kiváló 
munkakörnyezetet kínál a tágas terekkel és a gon-
dozott külső zöld területekkel, sétatávolságra  
a Duna Plázától és az M3-as metró állomásától. (x)

www.vacigreens.hu



BIZTONSÁGOS ÉS STÍLUSOS 
Kaba beléptető eszközök a Váci Greens irodaházban

A Kaba Zrt. (korábban Kaba Elzett 
Zrt.) az egykori Elzett gyár terüle-
tén felépített Váci Greens Irodahá-
zak belépési pontjainak kialakítá-

sára kiemelt figyelmet fordított. A belga Atenor 
Group finanszírozásában készülő projekthez, 
cégünk egykori telephelyéhez való kötődésünk 
mind a mai napig erősen él.

KABA BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT.
1044 BUDAPEST, ÓRADNA U. 3/B | TELEFON: +36 1 350 1011 | E-MAIL: INFO.HU@KABA.COM | HU.KABA.COM

A tárgyalások során egyértelművé vált, hogy a 
megrendelő egy különleges, egyedi megjelenésű 
megoldást keres. Kiemelt szempont volt az iroda-
ház exkluzív megjelenése és biztonsága, maximá-
lisan kielégítve az épületekben lévő, döntően nem-
zetközi szinten is magas elvárást megkövetelő 
bérlői igényeket. Az eredetileg betervezett, forgó-
villás beléptető eszköz mellett javaslatunkra előtér-
be került az irodaházak piacán egyre szélesebb kör-
ben teret nyerő gyorskapus megoldás. Az Atenor 
Group a termék megismerése után ezt a megoldást 
választotta, mind a már üzemelő A épület, mind  
a tárgyalások során még kivitelezés alatt lévő  
C épület esetén is. A beruházó választása a HSB-E10 
eszközre esett, mely típus esetén a kézvezetőben 
elhelyezett infra érzékelők maximális pontosság-
gal tudják pásztázni és ellenőrizni az áthaladási 
területet. A kis energiaigényű nyíló kapuk az átha-
ladók számára is maximálisan biztonságosak, 
hiszen gyakorlatilag kizárható a sérülésveszély.  
A HSB gyorskapus kialakítás nagy előnye, hogy  
a kerekesszékes közlekedés ugyanazon eszköz átjá-
rási szélességének növelésével megoldott, így gya-
korlatilag egységes képet mutat az előtérben.

Az A épületben lévő két porta esetén egy két- és 
egy háromfolyosós kiépítés született, míg a C épü-

letnél 5 folyosót tudtunk egy belépési pontként 
kialakítani. Az érintésmentes beléptetési megoldás 
biztonságos, gyors és kényelmes áthaladást tesz 
lehetővé. A Kaba beléptető eszközök mellett kiemelt 
érv volt, hogy a magas áteresztési képesség és a ma- 
gas biztonsági ellenőrzés egyszerre valósuljon meg, 
és mindez maximális pontossággal és megbízha-
tósággal párosuljon. A Kaba letisztult stílusával, 
nemesacél, szálra csiszolt kivitelével kiváló megol-
dásnak bizonyult az esztétikai követelmények 
szempontjából is. A megrendelő igényeihez és a bel-
ső enteriőrhöz tökéletesen illeszkedik, szem előtt 
tartva az üveg és a fémfelületek abszolút egységes 
megjelenését az egész átriumban. A fizikai belép-
tető eszközök mellett fontos tudni, hogy a Váci 
Greens irodaház zárrendszerének tervezése, kivi-
telezése, telepítése szintén a Kaba Zrt-hez kapcsol-
ható. A vállalatra, intézményre szabott egyedi 
főkulcsos és vezérkulcsos rendszerek széles válasz-
tékával a legkülönlegesebb, legegyedibb biztonsá-
gi igényeknek is eleget tudunk tenni. (x)



SZÁRAZÉPÍTÉS A VÁCI 
GREENS ÚJ ÉPÜLETÉBEN 
Bemutatkozik a Galonics & Ivanics Kft.

A Galonics & Ivanics Kft. 2012 őszén 
alakult, Galonics Zsolt vezetésével. 
Tevékenységük célja, hogy Zsolt  
évtizedes tapasztalatát, melyet a ma- 

gyarországi szárazépítési piac meghatározó sze-
replőinek alkalmazása alatt szerzett meg, saját 
vállalkozásban, korlátlan lehetőségek közötti, 
stabil piaci szereplője legyen a hazai építő-élet 
szárazépítési szegmensének. 

A cég fő profilja szárazépítési szerkezetek, 
mint gipszkarton falak, üvegfalak, különböző 
álmennyezetek és álpadlók kivitelezése.  
Az említett munkák elsődlegesen irodaépüle-
tek, bevásárlóközpontok, kórházak, szállodák, 
ipari csarnokok, további nagy beruházások 
keretében valósulnak meg. 

Legutóbbi nagyobb volumenű referenciája,  
a Váci Greens C épületében végzett szárazépí-
tési munkák. A bérleményi szinteken kívül közel 
300m2 alapterületű röntgenlabor is készült 
sugárzásvédő falakkal és födémmel.

Referenciák közül: Festo csarnok, Bp; Lego 
gyár; Halassy Olivér uszoda, Újpest; FGH csar-
nok, Tatabánya; DM üzletek. Teremakusztikai 
téren a német fejlesztésű Microsorber termékek 
magyarországi forgalmazása és  beépítése fűző-
dik még a cég nevéhez. Ezen referenciák az akusz-
tikus mikroperforált fóliák beépítései, melyeket 
az akusztikus tervezők előszeretettel használnak 
visszhangos terek utózengési idejének csökken-
tésére, más mellett uszodáknál, csarnokoknál, 
egyterű irodáknál illetve call centereknél. (x)

GALONICS & IVANICS KFT.

2500 Esztergom, Jókai utca 8. 

Telefon: +36 30 9324-594

E-mail: galonics.ivanics@gmail.com



Performance, effectiveness and design …

... This is what we call ‘Technik für Ideen’

Váci Greens C épülete / Location: Budapest 
Architect: Tiba János, Király Zoltán (TIBA Építész Stúdió Kft.) / Metalbuilder: Schal-tech

Váci Greens C épülete / Location: Budapest 
Architect: Tiba János, Király Zoltán (TIBA Építész Stúdió Kft.) / Metalbuilder: Schal-tech

Planning and building call for freedom in design. Ideas are turned 
into real buildings. With our know-how, high performance products 
engineered in Germany, and our individual service, we´ll support you 
from the first sketch to final implementation.
Discover the most comprehensive and high performance WICONA 
product range ever, for all your applications in aluminium façade 
systems.

Find technology for your ideas:

Graphisoft Park
Záhony utca 7.
1031 Budapest
Tel. +36 1 453 3547

www.wicona.hu
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Elegáns, de nem hivalkodó  

épületté, nyugalmat sugárzó  

munkahellyé vált  

az átalakítással  

az Erzsébet Irodaház,  

amely kiemelkedik  

a körúti látképből.

KÉT VILÁG  
HATÁRÁN

Az Erzsébet  
Irodaházban  

jártunk
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Szöveg
Építész

Fotó

KAPOSI DÁVID

KOLBA MIHÁLY

FILEP KRISZTINA

Budapest egyik legjelentősebb és leg-
forgalmasabb útvonala a Hungária 
körút, amely folyamatosan mozgás-
ban van, tele rohanó emberekkel, 

villamosokkal és száguldó autókkal. Ebben  
a forgatagban nehéz megragadni a figyelmet 
– a felújított Erzsébet Irodaházzal mégis sike-
rült olyat alkotni, amelyet a zsongó város is 
észrevesz, és jó érzésekkel néz rá, köszönhe-
tően a letisztult koncepciónak és néhány kifi-
nomult változtatásnak.

A Hungária körút és az Erzsébet királyné útja 
találkozása és annak környéke sokszínűségével 
eddig is kilógott a körgyűrűt határoló területek 
közül. Még látni a monumentális, M3-as sztrá-
dára vezető felüljárót a maga soha el nem fogyó 
kocsiáradatával, de a nyugodt Városliget is közel 
van. Jól megfér egymás mellett benzinkút, 
gyorsétterem és régi kórházépület a két- vagy 
háromszintes, szintén változatos lakóépületek 
vagy a Herminamező patinás villáinak ölelésé-
ben. A magasba szökő irodatömbök villamos-
megállónyi távolságra vannak egymástól, és az 
Erzsébet Irodaház minden hivalkodást nélkü-
lözve állja a versenyt velük. 

A két épületet összekötő impozáns híd
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Ebben a kavalkádban különleges helyen áll az 
épületegyüttes, a nyüzsgő körút és a békés zöld-
övezet között, nem mellékesen pedig műemlék-
védelmi területen a közeli Közlekedési Múzeum 
miatt. Erre a helyzetre jól rímel az is, hogy a har-

madik legnagyobb hazai biztosítótársaság modern 
székházában járunk, amelyben a környezettuda-
tos szempontok maximális érvényesülnek.

A méltóságteljesen elterülő A irodát a fehér-
nyersszín homlokzati színezés, a fő és a hátsó 

homlokzatok középtengelyét hangsúlyozó, ant-
racitszínű vertikális bordák határozottan kie- 
melik a körút szürke, barna épületei közül, de  
az épület ugyanakkor elkülönül a hátsó, maga- 
sabb társától is. A legfelső szint feletti, egyúttal  

A recepció tere
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Építtető: ELSBET Kft. 

Bérlő konzulensei: 
Bácsfalvi Mihály, Liziczai Zsolt, Andriasik Zsolt, 

Macharovszky Ildikó (Groupama)

Vezető építész tervezők:
Kolba Mihály (Kolba és Társai Építészstúdió Kft.)

Építész tervező munkatársak: Serényi István,  

Veréb Csaba, Belányi Zsolt, Szandbauer Valter, 

Mészáros Ábel, Hetessy Miklós

Eredeti építész tervező: Lehoczky Pál

Környezet tervező: Neumann Zsuzsa

Látványtervek: 
Ónodi András (ZOA; híd és teljes projekt), 

Szandbauer Valter (V2 Építésziroda Kft.; az A épület)

Belsőépítészet (a földszinti recepción kívül): 
Erdélyi Linda, Gáspár Virág Anna (LAB5)

Recepciós tér: Veréb Csaba

Kivitelező: KÉSZ Építő Zrt.

Tervezés éve: 2010-2014

Megvalósítás éve: 2014-2015

Összterület (bruttó): 10 000 m2

a középtengelyt lezáró, szinte lebegő előtető  
elegánsan kiemeli a kompozíciót, reprezentatív-
vá teszi az irodaházat és kijelöli a körút felőli 
főbejáratot. Már a teljesen átalakított és kibőví-
tett főbejáraton belépve érezhetjük, hogy 
magunk mögött hagytuk a város zaját. Átgon-
dolt koncepciót követ a belsőépítészeti kialakí-
tás. A földszinten a fehér dominál, békét sugá-
rozva. Az egyhangúságot a több helyen meg- 
jelenő – lámpa, szellőző, forgóajtó – körmotí-
vum, valamint a recepció és a büfé könnyedsé-
get sugárzó fapultja oldja. Mindegyik emelet 
eltérő színsémát kapott – a zöld és a barna 
különböző árnyalatait –, ez pedig a falakon,  
a szintet jelző számokban, a bútorokban és a pad- 
lószőnyegen is visszaköszön, egyediséget és 
barátságos hangulatot árasztva, egyúttal oldva 
a lépcsőház ridegségét. A kellemes érzetet növe-
li, hogy a mindkét oldalról nagy ablakfelületek 
miatt világosak a terek, és a kiváló hangszigete-
lésnek köszönhetően kívül marad a körúti zaj 
is. Praktikusan tagoltak a belső terek, a legna-
gyobb egyterű iroda 500 négyzetméteres, in- 
kább több kisebb tárgyalóra és előadóra tartott 
igényt a bérlő. A hatemeletes épület felső szint-
jeiről a csodálatos panorámában lehet gyönyör-
ködni, elénk tárulnak Budapest nevezetességei.

Az esti órákban is érdemes megnézni az iro-
daházat, hiszen impozáns díszkivilágítást 
kapott, amellyel hangsúlyozzák a két épület 
architektúráját, építészeti elemeit. A főbejárat-
nál a függőleges bordákat világítják meg, vala-
mint az előtetőt, annak szélén pedig LED-csík 
fut végig. Az oldalhomlokzatok alulról kapnak 
fényt, míg a vízszintes ablakok alatti sávok pedig 
a Groupama színeiben pompáznak

Sarokpont az épület és a híd találkozásánál

A belső terek is nagyvonalúra sikerültek



ZÖLDHÁZ A VÁROS  
FORGATAGÁBAN

Teljesen felújították az Erzsébet 
Irodaház A épületét

Szeptemberben birtokba vehette a Groupama Biztosító Zrt. az Erzsébet Irodaház Hungária körút felőli épületét a mintegy tíz hónapig 

tartó, teljes körű felújítás után, amelynek kivitelezője a  KÉSZ Építő Zrt. volt.

Az irodaházban a csupasz vas-
betonszerkezet kivételével 
mindent elbontottak: a teljes 
belső kialakítást, továbbá  

a homlokzati nyílászárókat és burkolatot, valamint 
a lifteket is. Az átépítés során a KÉSZ Építő Zrt. 

végezte az építőmesteri munkákat, vagyis a va- 
kolást, a hideg- és melegburkolást, a szárazépíté-
szetet, a falazási munkálatokat, a kiegészítő vas-
betonszerkezetek és az álmennyezetek kialakítá-
sát, emellett a festést, továbbá az erősáramú 
elektromos szerelést és a gépészeti feladatokat is. 

A belső kialakítások a válaszfalazással kezdőd-
hettek, a folyosói falak többségét téglából, az iro-
daterek elválasztását gipszkartonból építették 
meg – közölte Sáray Zoltán projektigazgató.

Új nyílászárókat szereltek be: a körút felőli 
oldalra a legmodernebb fényáteresztő, de növelt 

„Egy meglévő épület átalakítását megtervezni 
jóval bonyolultabb, összetettebb munkát jelent, 
mint egy új terveit elkészíteni, de éppen emiatt 
izgalmasabb is. Ugyanazt kell nyújtania, mint 
egy modern irodaháznak, ám magunkkal cipel-
jük a meglévő épület problémáit, kötöttségeit, 
és sok minden csak a bontás után derül ki, ami-
kor már a csontváz látszik” – mondta a feladat-
ról Kolba Mihály vezető tervező, akinek cége, 
a Kolba és Társai Építészstúdió Kft. volt az 
Erzsébet Irodaház átalakításának tervezője. 

Ezúttal nem ütköztek előre nem kalkulált nehéz-
ségekbe, így a legnagyobb kihívást azt jelentette, 
hogy a költségek hatékony felhasználásával maxi-
mális építészeti hatást érjenek el, és ez sikerült is.

Az eredetileg 1960-as évek elején ké- 
szült épületeket Lehoczky Pál tervezte. Kolba 
Mihályék 2008-2009-ben a B épület átalakí-
tásánál, és most, az A épület felújítása előtt is 
egyeztettek vele a tervekről, és támogatta azo-
kat. „A 60-as években a brutális, modern stí-
lus volt az irányadó. Az A épület eredetileg 

egy egyszerű hasáb volt, egy kis bejárattal és 
kis előtetővel. Ezt igyekeztünk oldani funk-
cionális és építészeti okok miatt” – mondta  
a vezető tervező. 

A Hungária körút felőli kompozíciót a nagy 
előtetővel lehetett kiemelni, ez kalapként fek-
szik az épületen. Kolba Mihály szerint minimá-
lis költséggel városléptékű változást értek el.  
A felső előtető és az abból elinduló bordák hang-
súlyozzák az épület főbejáratát, és oldják a hosz-
szú, monoton hasábszerű tömegét.
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hanggátlású, háromrégetű üvegezésű ablakok 
kerültek, amelyek teljesen kizárják a forgalom 
zaját. A projektigazgató szerint különlegességet 
jelentett még, hogy a trafó belső szigetelési mun-
kái során 1,5 mm vastagságú fémlemezt hasz-
náltak, amelynek célja az elektromágneses hatás 
csökkentése, árnyékolása.

A homlokzat burkolását is a társaság végezte. 
A körúti homlokzatra kőporcelán kerámiabur-
kolat került, amely visszatükrözi a régi kőkiosz-
tás elemeinek rendszerét. A hátsó oldalon a régi 
kő raszter architektúrát idéző homlokzat ugyan-
abból a burkolatból készül, mint a főhomlokza-
ton, csak ragasztással helyezték fel. Összesen 
2800 négyzetméter kőburkolatot használtak fel. 
A bádogos munkák és a lemezburkolatok készí-
tése mellett a cég feladata volt a külső közművek 
kiépítése, a térkövezett parkoló létrehozása, vala-
mint a kertészeti munkák elvégzése is. A  KÉSZ 
Építő Zrt. 400 emberrel vett részt a felújításban.

Az épület hűtéséről és fűtéséről gáz helyett 
hőszivattyú gondoskodik, amely nem használ 
elektromos rásegítést, és egyúttal előállítja az 
épület használati meleg vízét is. A hőszivattyúk 
kültéri berendezéseit és a légtechnika gépeit is 
a lapostetőn helyezték el, ezek látják el a kony-
hát és az éttermet is. A zöld gondolkodás más-
hol is visszaköszön: a világítás 98%-át LED-
lámpák alkotják, megoldott a szelektív hulla- 
dékgyűjtés, és kerékpártárolók is várják az iro-
da dolgozóit, vendégeit.

Az épülettömb szigorú hangulatát oldja a két 
házat összekötő, 34 méter hosszúságú híd, amely 
több lehetőség elvetése után a második emeletek 
között fut. Érdekessége, hogy a 80 centiméteres 
szintkülönbséget úgy oldották meg, hogy a híd alja 
ferde, a teteje pedig vízszintes, ezzel megadva egye-
di geometriáját.  Egyediségét, könnyed szerkeze-
tét hangsúlyozza az acél tartószerkezetet beborító 
külső burok, a végighúzódó üvegfalnak köszön-
hetően pedig kívülről is átlátni a hídon.

A legnagyobb kihívást a meglévő szerkezet 
kialakítási minőségéből származó pontatlansá-
gok okozták. Az aljzatbeton hullámos volt, ezért 
a padlót ki kellett egyenlíteni. Emellett szűk volt 
organizációs terület. A parkolót folyamatosan 
használták, a területre való bejutás kamionnal 
nehézkes volt. A parkoló területén az anyag táro-
lása és az építési konténerek áthelyezése jelen-
tette a fő feladatot – fejtette ki Sáray Zoltán. (x)

Az irodaházakkal és szállodákkal foglalkozó 
osztrák Warimpex AG hazai leányvállalata, az 
ELSBET Kft. 2006-ban vásárolta meg az épület-
együttest. Két évvel később egyeztek meg a bér-
lő Groupama Biztosítóval a 45 méter magas  
B épület felújításáról, amely a következő nyár- 
ra el is készült, így a cég átköltözhetett oda.  
A Hungária körút felőli irodaház hotellé alakítá-
sa és az irodai funkció megtartása melletti felújí-
tása is a tervek között szerepelt, de a válság köz-
beszólt, ezért négy évig üresen állt az épület, 
amelynek állagát időközben is fenntartotta  
a tulajdonos. Végül megszületett a megállapodás 

az átalakításról a bérlővel, és a munkák befejezé-
se után az épületegyüttesbe került a biztosítótár-
saság központja, mely így a két épület alapterü-
letének kb. 85%-át foglalja el, a fennmaradó 
területek még bérbeadás előtt állnak. A vállalat 
mintegy 900 munkatársa fordul meg naponta  
a felújított irodaházban.

„Az 1960-as években készült vasbetonpillér-
vázas-szerkezet jó alapot adott egy modern iro-
daház kialakításához” – mondta a megrendelő 
részéről Nagy Attila igazgató. A cél az volt, 
hogy a költségek megfelelő szinten tartásával  
a Groupamának egy gazdaságosan üzemeltet-

hető, energiahatékony és környezetbarát iroda-
házat hozzanak létre, amelyet a cég magáénak 
érez. A bérlővel szorosan együttműködve ké- 
szültek el a tervek, az igényeknek megfele- 
lően alakították ki a belső tereket, irodákat,  
a földszinti éttermet.  

Nagy Attila arra számít, hogy itthon is egyre 
többen keresik majd az ehhez hasonló, magas 
műszaki színvonalú irodaházakat, ezért az épü-
let átalakításánál alkalmazott megoldásokat – 
mint például a hőszivattyús hűtés-fűtés és  
a LED-es világítás  – várhatóan más irodákban 
is alkalmazni fogják.
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FORMAI  
KETTŐSSÉG

Glavatity Luca  
építőművész-tervezővel beszélgettünk

Diplomamunkád a MOME 2014-es Jövő/Jelen pályázatának díjazott ter-
ve lett, amely lakossági kajakpavilonok kiépítésével kapcsolná be a városi 
szövetbe a Duna-part érintetlen természeti környezetét. Az alapkoncep-
ció, mint a folyó és a part központi szerepe a lakosság életében, már önma-
gában is egy nagyobb léptékű városrendezési problémát feszeget.
Valóban, azonban nem egy várostervezés léptékű feladatban 
gondolkodtam. A tervezési program meghatározása is egyértelmű 
döntésen, ha úgy tetszik, szűkítésen alapult. Átértelmezés helyett 
egy építészeti terv „lehelyezésével” avatkoztam be a konkrét, 
általam vizsgált partszakasz életébe. Ennek a területnek a rendezé-
se, irányítása a már meglévő infrastruktúra kihasználására, 
felhasználására törekszik, az új funkció pedig a vízi sport városi 
térhódítását valósíthatja meg. Fontosnak tartom kiemelni, hogy 
lakossági, a „népsportnak” megfelelő épületegyüttest szerettem 
volna létrehozni a már meglévő versenysport-telep szomszédjában. 

A tervezési helyszín kiválasztásánál milyen szempontokat mérlegeltél?
Már a szakdolgozatomban is tudatosan kerestem olyan urbánus,  
de a városi szövethez nem igazán illeszkedő, általam „maradék-terü-
letként” jelölt pontokat, ahol az embernek a vízhez való kapcsolata 
maradéktalanul és amennyire csak lehet, természetes módon 
valósulhat meg. Az Árpád hídtól délre eső, az óbudai lakóteleppel 
szembeni Duna-part maradék-területe sokat ígérő, ám korántsem 

romantikus és könnyed helyszín. Jelenlegi állapotában a kietlen 
senkiföldje ez, az alulhasznosítás egyik sajnálatos iskolapéldája  
a környék. Itt jól látható, hogy a kővel rakott mérnöki partfal, a beljebb 
fekvő lakóterületeket a folyótól fizikailag a szó szoros értelmében 
elvágó főút és HÉV-vonal, tipikus mintái a budapesti problémák 
egyikének. Korábbi elképzelések is mutatják, hogy egy jókor, jó helyen, 
jól elhelyezett funkció is okozhat a város életében nagyobb léptékű 
változást, így ebben a szellemben kerestem a tanulmányhoz megfele-
lő (és feldolgozható léptékű) helyszínt. 

A terv vezérgondolata egy változó vízállásra reagálni tudó csónakház, 
mely a parton lábakra állított fogadóépülettel ellentétes szerkesztést 
mutat. A funkciók tudatos szétválasztása követelte a teljesen eltérő 
karakterjegyeket?
Ez az ellentétes szerkesztés tudatos építészeti döntés volt, már  
a tervezési folyamat elején megfogalmazódott, hogy a két egység  
nem egy hangon szólal majd meg. A nagy vízingadozást kihasználó 
csónakház, amely a funkció (hajótárolás) mérnöki megoldása és  
a vízparton álló épület (az emberi élettér), formai kettőssége intenzív 
párbeszédbe kerül a természeti környezettel. A víz ellen védekezni  
a legkönnyebben úgy lehet, ha magát a tömeget vízszintre helyezem, 
így azzal együtt képes mozogni, és nem küzd ellene. Térképzését 
tekintve egy áttört megjelenésű, ketrecszerű szerkezet, karakterében 



81

M I N  D O L G O Z I K ?

is tisztán funkcionális, racionális szerkesztési elveket követ. A folyóra 
merőleges állású, ami vertikális mozgást végez. Erre ellentétesen 
reagál a fogadóépület tömör, horizontális kiterjedésű egysége, a 
lábakra állított hasábforma felépítménye, amely az árvízi helyzet 
egyik archetipikus megoldási lehetősége. Ez a klasszikus értelemben 
vett épület. A mozgás itt is megjelenik, használói által pedig változhat 
az épület: homlokzata teljesen bezárható vagy megnyitásokkal 
átláthatóvá tehető. Formavilágát tekintve a lábas megoldás a védelmi 

szerepen túl újabb lehetőségeket is kínál: egyrészt biztosítja a part 
szabad használatát − átjárást, átlátást a tömeg alatt −, másrészt  
a ház alatti fedett tér szükségszerűen benépesíthető, újabb funkciók-
kal bővíthető. A két építmény egymáshoz való viszonya eltérő megfo-
galmazású, az anyagok és szerkezetek átfedése, azonos logikájú 
használata miatt mégis szerves egységet képez. Ugyanúgy viselked-
nek: mindketten a változásokra (természeti), a változó igényekre 
(emberi) reagálni tudó építészeti elemek.
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KOOPERÁCIÓBAN  
A KALCITTAL
Interjú Bognár Petra fémműves tervezővel  
és Dobos Bence László építőművésszel

Mestermunkátok, a Hősziklák Útja tulajdonképpen egy diploma-koope-
rációra épül a MOME Építészeti- és Design Intézetei között. 
Mit jelent ez pontosan?
BP: Ez az első olyan diplomamunka az egyetemen belül, amely két 
intézet hallgatói között úgy jött létre, hogy tudatosan keresi a koopera-
tív diploma lehetőségeit. A léptékváltás, a közös gondolkodás és közös 
tervezői nyelv kialakítása volt a cél, így nem mint tárgyalkotó és 
építészhallgató vettünk részt a munkában, hanem mint két különböző 
területen – egyedi értékrendszerrel, képességekkel és gondolkodás-
móddal – működő tervező. 
DBL: Alapvetően megegyezik a kutatási témánk, amit közös előszó 
erősít, és ebből válnak ki a külön-külön saját szakdolgozati kérdéskört 
taglaló, önálló dolgozataink. Felépítését tekintve két részből áll  
a munkánk: az első a multiszenzoriális esztétikával foglalkozó 
szakdolgozat, amely egyben elméleti háttere is a második résznek, 
magának a mestermunkának.

Alapkoncepciótok az emberi érzékelés szempontjából vizsgálja  
Magyarország geotermikus helyzetét és a termálvíz felhasználási lehe-
tőségeit. Hol kezdődött, mi volt a tervezés első lépése?
BP: A szakdolgozat kapcsán tudtuk mi a cél, de nem tudtuk mi ennek  
a közege, így arra a következtetésre jutottunk, hogy a mindennapi 
életünkben is nagy szerepet betöltő anyag, a víz útján indulunk el. Első 
lépésként egy olyan élményt kerestünk, amely komplex, össz-érzéki 
módon befolyásolja érzékelésünket. A hő, a közegek határai,  
a halmazállapotok változása, a fénytörések, az illatok és a termálvíz 
gyógyhatása szolgált a kutatásunk és megfigyeléseink alapjául. 
Pozitív tulajdonságai mellett azonban azt is észrevettük, hogy komoly 
problémát okoz a vízben oldott magas ásványianyag-tartalom, mert 
azonfelül, hogy agresszív, és fokozott ütemben korrodálnak tőle az 
anyagok, mindent eltömít a lerakódásával.
DBL: Ezeket a tulajdonságokat elemezve kezdtünk kísérleteket 
folytatni a vízkő viselkedésének tanulmányozására. Továbbá kerestük 
a két végpontot: egy olyan anyagot, amin nagyon gyorsan kicsapódik 
és egy olyat, amin szinte egyáltalán nem. Így jutottunk el a kenderkö-
télhez és a vörösfenyőhöz. Rostos és szálas szerkezete miatt  
a kenderkötél kis átmérőn is képes maximálisan magába fogadni a víz 
ásványianyag-lerakódását, időben tartós felületet biztosít, ám képes  
eltűnni is az anyagból, átadva a helyét a kalcitnak. Elsődleges 
elképzelésünk a kötél rendezésével egy olyan rendszer kialakítása, 
amely kooperációra lépve a kalcittal, ütemszerűen, rétegesen építi 
saját falát, elsősorban egy szilárd héjat képezve a belső tér körül.

Tehát az idő múlásával az adott kutakra épülő fürdő- és melegedő egy-
ségek a víz ásványianyag-tartalmát építőanyagként használják fel?
BP: Igen, a több ezer méter mélyről érkező termálvizek sói és ásványi-
anyag-tartalmuk az idő múlásával építhetik, vagyis létrehozhatják létük 
lenyomatát. Ezt kihasználva lehetőségünk nyílik az emberi szem 
számára is láthatóvá tenni a talajfelszín alatti kőzetrétegeket, 
helyspecifikus anyagként pedig minden egyes termálkút lényegében 
organikus módon fejlődve „saját személyiségjegyekkel” rendelkezhet. 
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KOOPERÁCIÓBAN  
A KALCITTAL

DBL: Célunk ezzel, Magyarország teljes területére fókuszálva,  
a Hősziklák Útja elnevezésű túraútvonal keretei között hasznosítani  
a már meglévő termálkutakat,, továbbá mindenki részére elérhető 
szolgáltatásként  –  egy meleg oázisként a tájban  – , kiegészítve a 
túraszezon jellemzően áprilistól-szeptemberig tartó hosszát a téli 
hónapokra is. Az általunk megtervezett legrövidebb túra 5 napos,  
a 30 napos, leghosszabb változat pedig közel az El Camino hosszával 
azonos, olyan 750-780 km terjedelmű zarándokút lenne.
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PROGRESSZÍV 
 FIKCIÓ

Interjú  
Pintér Márton építésszel

Fiatal korod ellenére számos megvalósult építészeti projekt társterve-
zésében vettél már részt, a MOME-s mestermunkád azonban egy meg-
lehetősen progresszív, futurisztikus fikció jelenségével foglalkozik. Pon-
tosan mit szeretnél megvalósítani a diplomamunkáddal?
Szerencsémre csak nagyon ritkán csöppentem bele „térpornográf” 
szakbarbár munkákba. Meg egyébként is sokkal jobban izgat a dolgok 
miértje, mint az adott, mondhatni kommersz válaszok. Az építészet 
határterületein viszont lehet releváns kérdéseket feltenni, vagdalkoz-
ni és állításokat magunkra vállalni. Ez tetszik nekem. Meggyőződésem 
szerint a legtöbb építészeti projektnek tagadhatatlanul hitelesebb az 
elméleti háttere, amelyet sajnos sok esetben kinyír a szexi homlokzat 
és a magasztos tömeg. A diplomamunkámban ezt szerettem volna 
elkerülni, azaz nem állt szándékomban füllenteni. Szándékosan 
sebezhető és pimasz, építészeti alapkritériumoktól mentes manifesz-
tum. Végzős diákként, a sodrásban, csak Rambóként, talpig felfegy-
verkezve, ám csak félig felkészülten lehet beleállni és ordítva tüzelni. 
Amint egy kicsit is elkezd mesterkéltté válni az állítás, lesz mibe 
kapaszkodniuk az acsargóknak és támadhatóvá válik. Tehát 
Rambónak annyi. A hibáitól működik igazán ez a projekt.

Úgy hallottam, hogy a témaválasztásod nagy port kavart a MOME-n. 
Jó nagyot. Nem vagyok hülye, ilyet nem véletlenül csinál az ember! 
Alaprajz és metszet nélkül építész diplomát kapni szerintem teljesen 
jogos. Az elméleti alátámasztásoktól gyakran mentes manifesztum-
prototípust ért kemény kritikáért pedig külön köszönet jár. Mindazon-
által, a „szak-tucatdolgozat-írás” véleményem szerint az egyetemi 
léthez méltatlanul porosz utas megoldás.

A 110011 Humán+Gép elv elméletének akkor mi is az alapja?
Az emberek gépekkel kötött szövetsége elfogadott tény. Mindennapi 
tárgyainkat úgy szeretjük, hogy közben azok megfigyelnek minket, ez  
a szerelem viszont a gigantikus méretű technológiai cégek kreatúrája. 
Az elmúlt időkben elképesztő térhódításba kezdtek a félkész műanyag-
projektekből elhamarkodottan tőkét nyerő laikusok. Siketnéma tárgyaik 
képtelenek hasznos információközlésre app-mentesen. Így elanyát-
lanodott buta tárgyaik gyámjaiként használják az átlagfelhasználót. 
Javaslatom a máig dédelgetett okos tendenciák eltörlése és egy 
nulladik lépés megalkotása, amely közvetett módon szociális együttmű-
ködésre is sarkall. Ez az 110011-rendszer. Elképzelésem egy szuper-
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számítógép autonóm koordinátorként való beolvasztása egy város 
infrastruktúrájába és társadalmába, ahol a gépek erőforrásai bárki 
számára szabadon elérhetőek. Társadalmi integrációját felsőoktatási 
intézmények diákjainak bevonásával segítem elő. Ez a vegyes csopor-
tokból álló „diák elit” felelős a városban szétszórt életminőség-javító 
szerepet betöltő objektumokért. A tárgyak meghatározott anti-design 
sztenderdek keretein belül pedig egymással is hasznos információt 
közlő, városi környezetben érvényesülő jótékony algoritmusok.

Ez az elmélet milyen összefüggésbe hozható az építészeti gyakorlattal?
Roppant jó kérdés. Úgy vélem mindig a teória elsődleges, az építé-
szet csak annak következménye. Hajlamosak vagyunk az építészetet 
mindössze aranymetszésben elhelyezett üvegfelületek, pompás 

Ember

1. szint 2. szint

4. szint3. szint

Gép

1. szint: Energiaszolgáltatás

2. szint: Teljesítmény

3. szint: Manufaktúra

4. szint: Publikus

téglavariációk és kontextus-tartalom vonzata alapján megítélni.  
Ne már! Ami a fiatalokat érinti, felesleges erőfeszítés lenne e tekin- 
tetben felvenni a kesztyűt a kortárs nagyágyúkkal szemben. Másfelől 
viszont ideje lenne két lábbal a földön állva utat nyesni ebben az 
izmusmentes mocsárban. Diplomám egy progresszív hangvételű 
kritika az aktuális társadalmi, technológiai és építészeti tendenciák-
ról. Az elméletet azért formáltam épületszerűvé, mert építészet 
szakra jártam. Elvégre a célom, hogy gondosan előkészített tézis-
munkával definiáljam a közeli jövőt. Tehát közelebb hozni az utópia 
érzetét, majd megvalósítani azt. E gondolatmenet nulladik lépése volt 
a 110011 és részemről beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Persze 
az is lehet, hogy alsó-középkategóriás magazin címlapján végzem 
majd egy csodálatos homlokzatú villával.
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A Varsói Építészeti Központ (Centrum Archi- 
tektury) szervezésében (társszervező a buda-
pesti Lengyel Intézet) nyílik kiállítás a FUGA-
ban, ami az kortárs lengyel családiház-építés 
esztétikai kérdéseit járja körül, és egyebek mel-
lett azokra is keresi a választ, hogy hogyan 
lehet összeegyeztetni a személyes ízlést és 
szükségleteket a tájkép urbanisztikai rendjé-
vel, amelynek hiánya ma egyre gyötrőbb? Olyan 
megoldásokat láthatunk a tárlaton, amelyek jó 
kiindulási alapul szolgálhatnak egy beszélge-
téshez, arról, hogy hogyan válik az építészet 
funkcionálissá, hogyan próbál megfelelni az 
elvárásoknak. Ez a beszélgetés nem csak szak-
emberek körét érinti. A kiválasztott házak – a 
szépek között is az okosak – új minőséget jelen-
tenek a lengyel családi ház építészetében. Az 
is lehet, hogy utat mutatnak az eljövendő épí-
tészgenerációnak. Például. 

A szerző, a Műegyetem tervezési professzora  
a 20. századi finn építészet legjobb ismerője 
Magyarországon, aki ebben a műben foglalja 
össze több évtizedes kutatómunkáját, amit a finn 
építészet területén végzett. A sok fotóval (sajnos 
sok esetben nem kielégítő minőségűekkel) illuszt-
rált könyv feltárja a sajátos finn építészet lénye-
gét, ami a természettel való harmóniában ölt tes-
tet. Az épületek kívülről szerények, valódi 
gazdagságuk belül, a fénnyel megtöltött belső 
terekben tárul föl. Mindezt logikus, a funkciónak 
megfelelő térszervezéssel, természetes anyag-
használattal, minden fölösleges magamutogató 
gesztustól mentes formálással érik el. A könyv 
olyan elemi építészeti-emberi tanulságokat tar-
talmaz, ami elengedhetetlen mindazok számára, 
akik érzékenyek környezetükre és hisznek a kör-
nyezet emberre gyakorolt hatásában.

PÉLDÁUL.  
ÚJ LENGYEL HÁZ. 
FUGA BUDAPESTI 

ÉPÍTÉSZETI  
KÖZPONT,  

2015. SZEPTEMBER 
30. - OKTÓBER 22.

JAN GEHL: ÉLHETŐ VÁROSOK. TERC KFT., 2014, 280 OLD.KASZÁS KÁROLY:  
KORTÁRS FINN ÉPÍTÉSZET. 
A FINN ÉPÍTÉSZET HATÁSA 
MAGYAR SZEMMEL.  
TERC KFT., 2015, 392 OLD.

Házportrék

Fenn, északon

A kiállításon bemutatott kilenc ház  
„portréfotóját” készítette: 

Juliusz Sokołowski (épületfotós)
A maketteket készítette: 

Marcin Kwietowicz
A házak tervezői: 

Grzegorz Stiasny, Piotr  Brzoza  
és Marcin  Kwietowicz,  

hayakawa/kowalczyk, hs99,  
Robert Konieczny, Piotr  Kuczia, 

jojko+nawrocki,  
MAAS, medusa group

Kurátor: 
Agnieszka Rasmus-Zgorzelska,  

Aleksandra Stepnikowska
A kiállítás arculattervezője: 

Edgar Bąk
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Két évvel ezelőtt a FUGA-ban tartott előadást, 
akkor a lapunknak adott interjúban (OCTOGON 
2013/5) elmesélte, hogy összességében nagyon 
jó benyomást tett rá Budapest, a kelet-európai 
és a nyugati városi közterek közötti különbsé-
gek taglalásakor pedig úgy fogalmazott: „Nem 
nagyon látok különbséget. A világ összes város-
ában egy homo sapiens nevű faj él és e faj egyes 
egyedeinek közös a biológiai története, azono-
sak az igények és a különféle dolgokra adott 
reakciók, jórészt a világon mindenütt.” Miért is 
ez az idézet? Nos, a Koppenhágában élő dán épí-
tész és várostervező, fontos tanulmányok szer-
zője, Jan Gehl a városi életminőség javításával 
foglalkozik, különösen a gyalogos életmód 

A Műcsarnok és az Ezredéves Emlékmű 
Schickedanz Albert és a vele párhuzamosan 
kiállított Zala György szobrászművész közös 
koncepciója. Mindkettő 1896-ra, a Millennium 
ünnepségeire készült el (a szobrok elrendezé-
se azonban csak 1929-re fejeződött be). Az And-
rássy út, a Vár-Lánchíd-tengelyt kiteljesítő 
Sugárút tökéletesen megfelelt az ünnepi pro-
menád szerepkörének. A reformkor után meg-
erősödött polgárság egyik szimbolikus épülete 
pedig a Műcsarnok lett. A mind szellemi telje-
sítményként, mind gyakorlati szempontból 
hatalmas bravúr – a Hősök tere, a Műcsarnok 
és a Szépművészeti Múzeum tervezése és épí-
tése – egy alig hihető karriertörténet csúcspont-
ja. Az, hogy miképpen találta magát Schickedanz, 
e szerény, de sokoldalú építőmester munkás-
sága delén egy olyan megaépítkezés vezetői 

JAN GEHL: ÉLHETŐ VÁROSOK. TERC KFT., 2014, 280 OLD.

Gyaloglás iránti vágy

szemszögéből vizsgálva azt. Jobbító tevékeny-
sége leginkább a koppenhágai Strøget város-
rész autómentessé tételén, ennek történetén 
keresztül érthető meg. Gehl világszerte számos 
nagy jelentőségű várostervezési projektben vett 
részt, 2004-es, a londoni közterekről írt tanul-
mánya megkerülhetetlen szakmunka. 2013-as 
budapesti látogatásakor még csak az angol vál-
tozatot dedikálhatta a Cities for People című, 
2010-ben kiadott kötetéből, melyben (mint évti-
zedek óta) a várostervezés emberi dimenziói-
val foglalkozik. Az alapmű most már magyar 
nyelven is elérhető, fordítói: Bogdán Ágnes, Ker-
tész Judit, Sulyok Viktória, a szakmai lektor 
Szemerey Samu volt.

...és formát 
ölt a gondolat...

SCHICKEDANZ 
ALBERT-KIÁLLÍTÁS, 

MŰCSARNOK, BUDAPEST, 
2015. SZEPTEMBER 5. - 2015. OKTÓBER 18.

posztján, amely korának számos hírneves buda-
pesti építészét is bizonyára alaposan próbára 
tette volna, ráadásul a saját maga alapította 
újsütetű vállalkozásában, az elegáns nevű 
Schickedanz-Herzog építészirodában, az a töret-
len hittel végzett addigi munkásságában kere-
sendő. Az épületek és a tér sikere kétségtele-
nül azok szakralitásában, spiritualitásában 
rejlik, s ez nem kis részben köszönhető annak 
a nagyvonalú tér- és tömegképzésnek, az épí-
tészeti részletek iránti fogékonyságnak,  
a hagyománytiszteletnek, az új anyagok, tech-
nikák ismeretének és nem utolsósorban mun-
ka iránti szerzetesi alázatnak, amely a szakmá-
jának elkötelezett építőmestert jellemezte.  
A szász felmenőkkel rendelkező Schickedanz 
Albert 1846-ban az akkor monarchiabeli Szilé-
ziában, a mai Bielsko Biala kisvárosban szüle-

tett, de 1848-ban már Késmárkon, a kiegyezés-
kor pedig Tokajban találjuk a családot. Az apa 
német származása ellenére harcolt a szabad-
ságharcban, várfogságba is került emiatt. 
Schickedanz Albert 1865-ben Karlsruhéban,  
a Politechnische Schule diákjaként kezdte tanul-
mányait, ám a család nehéz anyagi helyzete miatt 
dolgoznia kellett. Bécsben Karl Tietz építésziro-
dájában kapott munkát, majd 1868-tól Pestre 
költözött és Ybl Miklós irodájában „rajzolt át” 
több mint tíz évet, miközben más irodáknak is 
vállalt szerkesztő-tervezői munkát. Lotz Károly 
és Székely Bertalan műhelyében festeni is tanult, 
amit gyakran kamatoztatott Ybl mellett: számos 
akvarellt vetett papírra a száraz épülettervek 
látványosabb kiegészítéseként.

Kurátorok: Muladi Brigitta, Madarász Ágnes
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Ősz eleji 
designmustra 

Tudjuk, az idei Design Hét Budapest sok programot tartogat majd, most mi mégis inkább olyan tárgyakat, terveket mutatunk be, 

amelyek az elmúlt hetekben/néhány hónap óta kerültek fel a szakmai élet színpadára.  

Persze nem kizárt, hogy e tárgyak, tervek a „színpad hátsó részére szorultak”,  

így még a szakmai közélet számára sem ismertek – vagyis  

biztosak vagyunk benne, hogy a következő három  

oldalon át látnak majd olyan hazai munkát,  

amiről eddig még nem hallottak.

Szöveg MOLNÁR SZILVIA

Fogarasi Zoltán 
Demeter idén 

végzett a MOME 
formatervező 
szakán (MA) a 

Poetic Furniture 
- Dermedt textil 

című munkával. Az 
ülőbútor különféle 

természetes 
eredetű és 

műanyag 
textilekkel való 

kísérletezés 
eredménye. A 
tervező azt a 

pillanatot kapta el 
és rögzítette egy 
koncepció-bútor 

formájában, amikor 
a lágy textil 

hirtelen a vázra 
simul. (Fotó: 

Demeczky Mihály)
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BMGE-s hallgatók, főként 
terméktervezők, de építészek, 
gépészmérnökök és más 
egyetemekről érkezettek alkotják 
a B-terv öntevékeny körét.  
A rendszeres, tematikus 
workshopok alkalmával  
a közösségépítésen túl új 
anyagokkal és technikákkal 
ismerkednek a tagok. A mostani 
nyár témája az ülőke volt, amint 
kiállítás nyílik ezekből jól sikerült 
darabokból, azonnal közhírré 
tesszük. (Fotó: Létai Márton)

Lényegében egy 
stresszlabda működési 

elvét követi Sátor Dénes 
Egg mapje. Ahogy mondani 

szokás, „az internet 
felrobbant” a tenyérnyi 

Budapest térkép kapcsán, 
ám a piacra kerülés még 

odébb van, a jelenlegi 
koncepció a gyártási 

kísérletezés fázisában tart.  
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A Mosoly Otthon Alapítvány művészeti program Autistic Art 
brandje olyan termékek létrejöttét és eladását segíti, amelyek 
autisták képzőművészeti alkotásai nyomán születtek. Legutóbb 
gyönyörű kortárs ékszerek készültek autisták rajzai után, ezeket 
jótékonysági árverés útján értékesítik (ez éppen lapzártánk 
idejére esik). Illusztrációnkon (balról): Király Fanni: Bross, 
pergamen, japángyöngy, ezüst, acélhuzal, 43x31x18 mm; Gera 
Noémi: Nyakék, ezüst, papír, acélhuzal, medál: 70x70x5 mm, 
lánc: 800 mm; Dávid Attila Norbert: Nyakék, ezüst, textilgumi, 
medál: 54x39x5 mm, lánc: 500 mm.

Varga Katinka Réka, szintúgy  
a KREA idei tervezőgrafika 
szakos diplomázója, gondolt egy 
merészet, és a pillanatnyilag 
igen billegő Liget Budapest 
Projekt arculatát tervezte meg.  
A részletesen kigondolt és 
kidolgozott arculat priori arculati 
eleme egy ötszirmú virág, ami az 
öt tervezett múzeumot 
szimbolizálja.  

Tervezőgrafika szakon végzett a KREA Kortárs Művészeti Iskola 
tavaszi félévében Hakkel Dániel. Vizsgamunkájában az Európa 
Könyvkiadó Diákkönyvtár sorozatát tervezte újra: nagysikerű, ismert 
regények egy-egy kulcsmozzanatát ragadta ki és nagyította fel, ez az 
eljárás szemrevaló, hiperrealizmus jellegű borítókat eredményezett.
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Madáretető és -itató, valamint odú alkotják a MATO ter-
mékcsaládot. A most még prototípus formájában létező 
együttest Makrai Sándor és Tóth Tamás építészek tervez-
ték. „Szándékunk volt - mesélik -, hogy a hazánkban honos 
- kisebb és nagyobb városok kertes övezeteiben, illetve a 
falvakban leggyakrabban előforduló - odúlakó madarak 
számára, tervezzünk olyan ornitológiai szempontból ide-
ális fészkelő helyeket, melyek az ezeket befogadó kertek-
ben esztétikai élményt is nyújtanak. (…) Az odúcsalád 
három tagja és az etető-itató is a madarak »szempontja-
it« szeretné figyelembe venni, de mint forma és konstruk-
ció az emberi környezet építőeleme is egyben. Szemioti-
kai szempontból 3+1 figura.” Tervezéskor ornitológus 
segítette munkájukat, a fejrészek felületkezelt trópusi 
keményfából, esetleg rönkfából készülnek, a lábak pedig 
kezeletlen vascsőből és a beléjük hajtott menetes, rozs-
damentes szárból állnak. A víztárolós alsólépcsős tálré-
sze vízüveggel, műanyaggal bevont.

A Minusplus építésziroda és a lumoconcept 
közös tervezésének eredménye az egyedi, Mole-
kula fantázianevű világítótest. A Klauzál utca 
30. alatt álló műemléki épület többszöri funk-
cióváltás után idéntől irodaként működik tovább, 
a belsőépítészetet a Minusplus jegyzi. Az épü-
let földszinti, két szint magas, elegáns közös-
ségi terének légterébe tervezték és függesz-
tették be a lumoconcept kivitelezte Molekulát. 
A lámpatest alapformája a térben ismétlődő 
hatszögmotívumokra reflektál, a hármas cso-
mópontokból kialakult láncolatot hatszögek 
sorolásából alakították ki. Az így kapott füzért 
oldalfelezői mentén elforgatva térbeli test jött 
létre, aminek a végeit opál plexiburával zárták 
le. A háromszög alakú egységek különböző 
méretű és sűrűségű térbeli installációk kiala-
kítására alkalmasak. (Fotó: Bujnovszky Tamás)

01

02

Szárnyas barátaink
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Az Alessi 2015 ősz/téli kollekciójának darabja  
a Pulcina kávéfőző. Úgy tűnik, amíg világ a világ 
az olaszok akkor is terveznek és gyártanak 
hagyományos kávéfőzőket, ha a baristák szinte 
egyként állnak is ki a karos kávégépek nagysze-
rűsége mellett, mondván: valódi krémes presz-
szót készíteni, csak ilyen géppel lehet. Pocakos-
ra, karakteres sziluettel rajzolta meg Pulcinát  
a tervező, Michele de Lucchi. A működési elv per-
sze nem változott, inkább finomodott: a víztar-
tályt de Lucchi úgy tervezte meg, hogy annak 
belső kialakítása révén egyenletesebb a vízfű-
tés, így a gőzképződés is, a felhevült víz pedig a 
legoptimálisabb időpontban szüremlik a kávé-
tartón, benne a darált kávén át a tartályba.  
A V-alakú kiöntőcsőr (valóban a madárcsőr alak-
ja ihlette) olyan élesen metszett, hogy kitöltés-
kor nem cseppen mellé a kávé. 

A MOME egykori formatervező hallgatója, az 
autó-designer Dániel Tünde, korábban a Volks-
wagen, manapság már az AUDI AG, egészen 
pontosan: Exterior Details Wheel Designere. Öt 
hónappal a „munkakezdése” után itt van az első 
projekt, melynek kidolgozásában ő is részt vett. 
A lenyűgöző végeredmény pedig az Audi e-tron 
quattro concept, amit a lapszámunk készítése 
idején futó Frankfurt Motor Show-n mutattak 
be. Innen gratulálunk a tervezőnek!

Kávéológia 03

04

Nő a volánnál



Átalakuló alapképzésről, lokálról és globálról,  

a piac és a Műegyetem együttműködéséről, designkarikatúrákról 

egyaránt szó esett egy közelmúltbeli beszélgetés során.  

Zalavári József DLA egyetemi docenst Molnár Szilvia kérdezte.

ZALAVÁRI JÓZSEFFEL BESZÉLGETTÜNK

Mint egy légiós kiképzés

Késő tavasszal felröppent a hír, hogy megszűnhet a Műegyetemen az 
ipari termék- és formatervező mérnöki alapszak. Mi a helyzet most 
(beszélgetésünket a tavaszi félév végén rögzítettük – szerk.)?
A legfontosabb, hogy a szak megmarad. Figyelemre méltó mozzanat 
volt ebben a sorsdöntő helyzetben, hogy a végzett hallgatók és az 
azokat sikeresen alkalmazó cégek, diákok, professzorok egyöntetűen 
és meggyőzően demonstrálva érveltek a megszüntetés ellen. Most ott 
tartunk, hogy arra kaptunk felkérést: az oktatási rendszerünkön 
frissítsünk, változtassunk, bővítsünk. 

Formális beszélgetéseken rendre előjön, hogy az alapképzés után sokan 
mennek át a MOME mesterképzésére. Te is ezt tapasztalod? 
Nem érzem, hogy nagy lenne az átvonulás az alapképzés után. 
Valójában az, hogy a hallgatóink közül többen máshol folytatják  
a tanulmányaikat, számunkra pozitív visszajelzés is. Azt mutatja, hogy 
olyan erős szakmai alapot kapnak tőlünk, mely birtokában örömmel 
várják őket, akár a MOME-n is. És persze egy ilyen döntésben sokat 
számít az egyéni beállítottság, az hogy a hallgató eredendően milyen 
habitussal bírt: inkább a mérnöki vagy az esztétika, a formatervezés, 
vagy egyéb speciális ismeretek felé orientálódott. Egyébként  
a megszűnéstől való félelem, illetve az egyetemek mesterképzései 
közötti vándorlás pozitív kényszert is szült, rávilágított arra, hogy még 
jobban megszilárdítsuk, fejlesszük azokat a képzési formákat, 
amikben egyébként is erősek vagyunk. 

Körvonalazható a változás, változtatás?
Terveink között szerepel, a terméktervező szakkal párhuzamosan,  
a formatervezési szakág fejlesztése az Msc-ben. A magyar nyelv 
szakszókészlete elég fejletlen, mert nem igazán teszünk 
különbséget a product design és az industrial design között, 
pedig találunk eltérést. A product designer, a terméktervező  
komplexen vizsgálja a teljes termékfejlesztési folyamatot, az 
industrial designer, vagyis a régebbi, klasszikusabb értelem-
ben vett ipari formatervező az a személy, aki a forma, az 

Fotó: Botos Péter

Navona, 2015/GE Lighting Archív
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ember felől közelítve nagyobb sorozatgyártásra tervez, de általában 
nem mélyül el annyira a technológiai, marketing folyamatokban. És 
persze mindig ott van a háttérben az engineering, a mérnöki tudomány 
is. Tehát miközben azon vagyunk, hogy minél komplexebb tudást, 
készségeket nyújtsunk, azt is látnunk kell, hogy a szakmánk erősen 
specializálódik, ma már a klasszikus terméktervezésből kinőtt például 
a concept design, az idea design, önállósodott szakterületek vannak, 
mint például az ökodesign, artdesign vagy a craftdesign. Ezekre a 
változásokra pedig az oktatáson belül folyamatosan reagálnunk kell.  

Ezt egy laikus, mint én, úgy képzeli el, hogy majd az alapképzés utolsó 
évében specializálódnak a hallgatók.
Inkább arról van szó, hogy a klasszikus, rigorózus alapok átadásával 
párhuzamosan, szemeszterenként újabb és újabb „rétegeket” viszünk 
fel, így fokozatosan derül ki egy-egy hallgató számára, hogy mi  
a személyiségének legmegfelelőbb irány, amivel a képzés 4-5. évében 
mélyrehatóbban, már céges környezetben szeretne foglalkozni. 
Lényegében már az alapképzésben megvalósul a személyre szabott 
képzés. Ez kissé olyan, mint egy „légiós” kiképzés, amely már az 
alapítástól a delfti design-oktatási modellt követő, négy szakágat 
integráló − mérnök, esztéta, marketinges, ergonómus − képzés. 
Sokszor sajnálom is a hallgatókat, hogy egy-egy szemeszter végén 
mennyi feladatot, írásművet kell beadniuk.  De mi azt szeretnénk, 
hogy a képzésük minél magasabb színvonalú legyen, hogy megállják  
a helyüket akár a nyugat-európai egyetemeken végzettek mellett is  
a szabadpiacon. Reméljük, és sok esetben láthatjuk is, hogy az 
eredmények visszaigazolják törekvéseinket. 

Milyenek a piaci lehetőségei a hallgatóknak? Szűk hazai piac, nem léte-
ző piac… igazak ezek? 
Inkább úgy mondanám, hogy változó piac. Például a hallgatóink jó 10 
százaléka a saját családi vállalkozását folytatja, és ott végez el olyan 
tervezői feladatokat, ami a vállalkozó papa, mama számára teljesen 
ismeretlen volt addig – például egy-egy eszköz, tárgy életciklus-elem-
zése. A másik szempont, hogy olyan, mint „magyar piac” ma már 
valószínűleg nem létezik: ha lemész Kecskemétre ott a Mercedes, 
vagyis ott a világ ipara. Az sem értelmezhető, hogy magyar ipar. Mitől 
magyar? Mert a tulajdonosa magyar? De közben a világpiacra termel, 
és az sem biztos, hogy itthon adózik. Vagy említhetném a pesti General 
Electric-et, ami megvéve a Tungsramot, annak a teljes fejlesztését  
a hazai, műegyetemi, miskolci egyetemen végzett magyar mérnökökre 
is építi. Globális és regionális egymás szimultán fogalmaivá váltak.

A tanszéketek és a GE között létrejött szerződés keretében már két kül-
téri LED-es lámpacsalád is megvalósult, ezek formaterveit te jegyzed. 
Mesélnél kicsit erről az együttműködésről? 
2013-ban jött ki a Spinella-LED, ami autópályákra készült, a mostani, 
2015-ös Navona pedig utcákra, parkokba − mindkettő globális design-
termék. Egy uniós pályázat nyomán kerültünk előtérbe, mivel a műszaki 
tartalmon túl formatervezésre is szükség volt. Egykori műegyetemisták 
dolgoznak a GE fejlesztői csapatában, akiknek tanáruk, konzulensük 
voltam. Miközben terveztem a termékcsaládot, a volt hallgatóim 
végigkövethették a teljes tervezési folyamatot, remélem ebből is 
tanulhattak, hiszen a fejlesztés jövőbeni része már az ő feladatuk lesz.

Mitől lesz egy termék globális?   
A forma karaktere által. A formatervező, aki tehát a kultúra oldaláról 
közelít a funkció felé,  a tudását, a saját kultúráját adja a tárgy 
születéséhez, amelyre a világ bármely pontján szinte azonos módon 
reagálnak. Minden tárgytípusnak saját kulturális genetikája van, 
ebben ötvöződik az ősi és a regionális egy személyes, egyben glo- 
bális érvényű vizuális renddé. Az elsődleges az ősi, archetipikus kód: 
ha megkérsz 8-10 embert, hogy egymástól függetlenül rajzoljanak le 
egy széket vagy egy poharat, akkor mindenki ugyanazt a formát fogja 
lerajzolni. A tervező erre épít új formát, tulajdonképpen ösztönös, 
személyes reakciókat generál a tárgya által. Ehhez mély és sok- 
rétű tudás megszerzése szükséges. Ezért szoktam azt mondani a hall- 
gatóimnak, hogy ha jó tervezők akarnak lenni, menjenek el tánciskolá-
ba, olvassanak Rejtő Jenőt, nézzenek Fellinit, menjenek ki az Ecseri 
piacra (én dzsúdóztam, lásd japán design) stb., mert ezek mind-mind 
vezérlik a tervezői szándékainkat. Ezért is játszunk a hallgatókkal 
minden órán. Például meg szoktam kérni őket, hogy hozzák be a ked- 
venc tárgyukat. Miért? Mert nem is veszik észre és már csőbe húztam 
őket: elmondják, hogy miért éppen az a kedvenc, és ahogy egyre többet 
beszélgetünk, lassan átlépünk a konkrét szakmai elemzés terepére. 
Miközben fejlődik a hallgató szókincse, fokozatosan azt veheti észre, 
hogy a kedvelt tárgy újabb és újabb tulajdonságai tárulnak fel számára.  
Természetesen a cél az, hogy amikor majd ők terveznek tárgyakat, azok 
ily módon mások számára váljanak kedvelt tárgyakká. Az is rendszeres, 
hogy az általuk tervezett tárgyakról karikatúrákat kell készíteniük: 
először mindig egy hallgatótárs tárgyáról, majd a sajátról is. Ez azért 
fontos, mert a karikatúra mindig felnagyít egy jellemző tulajdonságot. 
Tehát ezekben a designkarikatúrákban az adott tárgy legjellemzőbb 
tulajdonsága, esszenciája kerül előtérbe azon túl, hogy persze roppant 
szórakoztató, játékos jellegű az egész.  

Navona, 2015/GE Lighting Archív

Spinella, 2013/GE Lighting Archív
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Ideális hőmérsékletet, komfortos környezetet szeretne teremteni otthonában vagy 
irodájában, de mindezt a lehető legkisebb környezeti hatással? Mi, a Daikinnál szintén így 
gondolkodunk. Ezért fejlesztjük folyamatosan technológiánkat, amit egyaránt felhasználunk 
hőszivattyúinknál és stílusos beltéri egységeinknél is. Így biztosítjuk a legjobb teljesítményt 
a legalacsonyabb energiafogyasztással párosítva. A Daikin Emura, kifinomult, modern 
kialakításával, csak egyike azon légkondicionáló berendezéseinknek, amely akár A+++ 
energiahatékonyságra is képes. Ugye, hogy ideje másként gondolkodni?

Daikin. Világelső a légkondicionálásban.

Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz. Típus: FTXJ-L(S/W), Hűtőközeg: R-32, GWP: 675, Gyári töltet: 0,9 kg / 0,61 CO
2
 egyenérték. Az A+++ energiaosztály az FTXJ20/25L(S/W) + RXJ20/25L kombinációra vonatkozik hűtési üzemmódban.
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A Budapesti Iparművészeti Egyetem egykori hallgatója,  

lakberendező, de a hazai designszcéna úgy is ismeri Tóth-Vásárhelyi Rékát, mint a japán ún. kokeshi baba készítés itthoni képviselőjét. 

Május elején érkezett a hír,  

hogy az egyik kokeshi babáját komoly japán díjjal jutalmazták.  

Az alkotóval Molnár Szilvia beszélgetett.

MAGYAR TERVEZŐ SIKERE JAPÁNBAN

„Mindig is 
egy kicsit japánnak 

éreztem 
magamat”
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A Japán Alapítvány hírei között olvastam, hogy 
Japánban egy fontos díjat kaptál az egyik babá-
dért.  Mennyire jelentős elismerés ez Japánban?
Japánban a kokeshi baba készítés ősi mester-
ségnek számít, a kései Edo korszakban 
(1603-1868) kezdték el készíteni ezeket az 
esztergált fababákat. A legelső készítők 
földművesek voltak, akik télen, munka híján, 
kereset-kiegészítésként, a módosabb emberek 
által látogatott fürdővárosok közelében,  
a szintén fából készült rizstálak mellett, 
szuvenírnek készítették ezeket a babákat. 
Alapvetően kétféle irányzat létezik a kokeshi 
babák készítésében: a tradicionális, ún. dento, 
ahol kevés a változtatás lehetősége, kötött  
a motívumrendszer, illetve a modernebb, még 
a formák tekintetében is megengedőbb sosaku 
irányzat. Az ősi mesterségeket támogatja  
a japán kormány, a mesterségeknek ünnepeik, 
versenyeik vannak. A kokeshi baba készítők 
57 éve minden évben megrendezik ezt  
a kiállítással egybekötött, nagyon komoly  
versenyt, amire én is beneveztem. 

A 20. században jelenik meg a sosaku?
Már a 19. század végén megfigyelhető  
a változás. Egyébként ma Japánban 10 olyan 
család van, akik jegyzettek, akik az ősök által 
kialakított mintákat viszik tovább generációról 
generációra. És vannak olyanok, mint én is, akik egyéni 
módon kapcsolódnak a kokeshi készítéshez. A versenyen öt kategória 
van: a tradicionális dentoké, ahová a bejegyzett alkotók nevezhetnek,  
a kifejezetten eladásra szánt, sorozatgyártott babák kategóriája, ezt 
követi a művészi sosaku babáké (ez a kivitelezésben, festésben 
szabadabb kokeshik versenye), majd az esztergált, kezeletlen 

Kagujahime (a díjnyertes kokeshi), bükkfa, esztergált, 
festett, lakkozott, mg: 15 cm, 2015

Fotó: Verbőci Patrícia 

fajátékok, illetve a festett faeszközök és esztergált fajátékok kategóri-
ái következnek. Kategóriánként 10 tárggyal lehet nevezni, én éltem  
a lehetőséggel: a művészi babák, valamint a sorozatgyártásra javasolt, 
valamint az utolsó kategóriában, vagyis összesen 30 munkával – köz-
tük gyerekjátékokkal, ékszerekkel – voltam jelen.  A díjak között 
egyéni, állami, megyei díjak is vannak, én a Miyagi prefektúra kor-
mányzójának, Masahiro Wako úrnak a díját kaptam meg a Kaguyahime 
nevű babámért. Ez a baba bekerült az ottani illusztris babagyűjte-
ménybe, a többit kiállították és azokat meg is lehetett vásárolni. 
Érdekes az eladási rendszerük, mert nem vehetsz meg bármennyit 
még a kiállított babák közül sem: sorszámot kell húznod a kiállításon 
és csupán kettőt vásárolhatsz meg, így kerülik el a felvásárlást. 

Megütötte a fülemet, hogy azt mondtad, vannak sorozatgyártott 
kokeshik is. Ez a készítés folyamatának teljes gépesítését jelenti?
Igen, van olyan japán családi üzem, ahol gépi esztergán készítik a fa 
alapformát, lézerrel gravírozzák és szórópisztollyal festik. Naponta 
akár 1000 darabot is elkészítenek így. Én amióta kokeshi babákkal 
foglalkozom (eddig összesen úgy 1600-1700 darabot készítettem el), 
még ha kérték is, akkor sem készítettem két teljesen egyformát. 
Valami kis változtatást mindig teszek bele. 

Te is esztergálod a babaformát? 
Ez Japánban is úgy történik, hogy van az, aki megálmodja a formát, és 
van, aki esztergálja azt. A hagyományos vonalat képviselők között van 
olyan, aki esztergál is, vagy például családon belül a férj esztergál,  
a feleség pedig fest. Az is előfordul, hogy a kész forma egy-egy 
motívumát még az esztergagépen, „pörgéskor” festik meg.  
Én kimakettezem, majd esztergáltatom a babáimat, de ott vagyok, 
amikor készülnek, hogy jelezzem a készítőnek az apróbb változtatáso-
kat.  Az alapforma elkészítése nem könnyű, de nem a technika miatt, 
hanem mert nehéz rugalmas, nem túl repedős faanyagot találni. 
Japánban ez a klíma miatt sokkal egyszerűbb. Ez a méretet is 
befolyásolja: hiába találok egy nagyobb, ép tömböt, sajnos nagyobb  
a repedés, a törés lehetősége is. 

Hagyományos lakkot használnak a babákhoz Japánban? 
Nem, minden esetben speciális növényi viaszt visznek fel a rész- 
ben festett felületre, ez matt fényt ad. Az én babáimat például  
a fényük is megkülönbözeti a japánban készített babákétól, mert  
én fényezem a felületüket. 
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Akita Szamuráj, bükkfa, 
esztergált, festett, lakkozott, 

mg: 13 cm, 2015

Csörgők, bükkfa, tészta, 
esztergált, festett, 

lakkozott, mg: 8 cm, 2015

Azon túl, hogy szemrevalóak a kokeshi babák, van valamilyen szakrá-
lis, mágikus tartalmuk? 
Több teória is van, de alapvetően rágókának használták gyerekfogzás-
kor ezért is volt fontos, hogy miből és mivel készítettek. Olvastam, de 
csak egy helyütt, hogy fallikus szimbólum is lehet. De azt is olvastam, 
hogy abban a házban, ahol kokeshi baba található, ott szerencse van, 
a gazdálkodó családoknál jó lesz a termés. 

A kokeshi, ha jól értem, egy gyűjtőfogalom. 
Vannak egyéni nevek, elnevezések?  
A kokeshi egyszerűen esztergált fababát jelent. Nevet nem szoktak 
adni nekik, a babák „alján”, a talplemezen általában a készítő neve, 
személyi pecsét található. Én minden babámnak adok nevet, a díjazott 
Kagujahime egy régi japán mesére, Kaguja hercegnő történetére utal. 
Ez a mese nagyon hasonló a mi Babszem Jankónkéhoz, ezért is 
készítettem el egy kokeshi baba jellegű Jankót, hogy legyen a japán 
történetnek egy ellenpólusa. Egy bambuszgyűjtő (bambuszvágó) 
öregember, akinek nem volt gyermeke, egy kivágott bambusz 
szárában talált rá az apró Kaguja, akiből évek alatt gyönyörű herceg-
nő lett, számtalan kérője akadt, de ő végül nemet mondott mindegyik-
nek és a Hold hitvese lett. Szomorú, ugyanakkor szép és felemelő 
történet ez. A Kagujahimét úgy készítettem el, hogy a hercegnő 
babában, a matrjoska babához hasonlóan benne van a bambuszszár-
darab és a kisbabafigura is. 

Látok a babáid között magyaros jellegűeket is, 
így a Babszem Jankót, de pulit, juhászt is. 
Ezek egyszeri ötletek voltak, mivel a múlt évben Kiotóban részt 
vettem egy kokeshi kiállításon és egyszerűen szerettem volna 
megmutatni, hogy honnan jöttem.  

A legtöbb kokeshi, amit láttam, lányfigura. 
Tradicionálisan lányfigurák készültek? 
Igen, a hagyományos és a hagyományost követő újak között is csak 
lányfigurákat találunk, a modern idők hozták be a fiú és egyéb figurákat. 

Talán a születéssel, az anyasággal van ez kapcsolatban?  
Jó kérdés, ezt nem tudom biztosan, de nyilvánvaló, hogy a tradicioná-
lis hengeres test-kerekded fej alapformájú babák a japán kimonóba 



101

Hercegnők, amarántfa 
és wenge, esztergált, 

festett, mg: 18 cm, 
2015

Gésák, bükkfa, 
jávorfa, esztergált, 
festett, lakkozott, 
mg:13 cm, 2013

Hét szerencseisten: 
Shichifukujin
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Babszem Jankó, bükkfa és gyertyán, 
esztergált, festett, lakkozott, mg: 13-7,5 cm
2015

Juhász a pulival, 
bükkfa és gyertyán, 
esztergált, festett, 
lakkozott, mg: 22 
cm és 5 cm, 2014

öltözött női szépségideált testesítik meg az egyszerűségükkel,  
a zártságukkal, a kifinomultságukkal. Persze első pillantásra, az euró-
pai ízlés számára nem biztos, hogy esztétikusak.  

Hogyan kerültél kapcsolatba a japán kultúrával? 
10 éves lehettem, amikor a szomszédunkba költözött egy japán 
család, rajtuk keresztül ismertem meg a japán kultúrát. Hamar 
eldöntöttem, hogy érettségi után kimegyek Japánba, de ez a tervezett-
hez képest csak 9-10 évvel később sikerült, mivel akkor még nem volt 
állami ösztöndíj, ami nélkül nagyon drága lett volna ez a kaland.  Végül 
a Monbusho ösztöndíjjal sikerült kijutnom két évre a Kobe egyetemre, 
ahol a japán művészeti nevelést vizsgáltam, kutattam, illetve számos 
művészeti technikát is elsajátítottam. Mindeközben ismertem meg  
a kokeshi babák műfaját. Először már itthon, tulajdonképpen  
a kislányomnak írtam és illusztráltam egy magyar-japán nyelvű 
gyerekkönyvet, ahol egy kokeshi baba történetén keresztül mutatom 
be a japán kultúrát (Tóth-Vásárhelyi Réka - Sato Wakako (ford.):  
A csodálatos fababa meséje. Szakura, a kokesi baba. Budapest, Napkút, 
2009. – szerk.). Nagy sikere volt a könyvnek, több olvasó kérdezte, hogy 
hol lehet ilyen babát kapni? Nem lehetett sehol. Bíztattak, hogy akkor 
készítsek kokeshi babákat. Így kezdődött és most, ez a díj fontos 
állomása ennek a történetnek.  

Japán alkotókon kívül találkoztál más külföldivel a versenyen? 
Tulajdonképpen az átadón fogtam föl, hogy mekkora jelentősége van 
ennek a díjnak, ugyanis 57 év óta rajtam kívül csupán egy amerikai 
vett részt rajta, de díjat külföldi, ráadásul fiatal nő – hiszen ez alapve-
tően idős, japán férfiak versenye – még senki nem kapott. Érdekes és 
vicces is volt, hogy kicsit afféle kuriózumként tekintettek rám: a ver- 
senyt követően egy országos japán napilap, az Asashi Shinbun is inter-
jút készített velem, és másnap, akik olvasták, sokan megszólítottak az 
utcán, hogy gratuláljanak. Nagyon jó érzés volt. Tudod, mindig is egy 
kicsit japánnak éreztem magamat, de el kell mondanom, hogy sajnos 
itthon néhányan már megszóltak, hogy miért a japánnal foglalkozom, 
miért nem a magyar népművészettel? De szerintem mindenkinek  
a saját útját kell járnia. Amikor kokeshiket készítek, a lelkem japán 
része bújik elő és boldog vagyok, hogy Magyarországon is megmu- 
tathatom azt a fantasztikus Japánt, ami bennem él. Így jutottam el  
a japán népművészettől a kortárs babaművészetig, a kokeshitől Kakóig.

(Szeptember 25. – október 11. között a Sushi Sei Étteremben Tóth-Vásárhelyi 
Réka kokeshi babáit bemutató kiállítás látható. Részletes információk: www.
tvreka.hu, www.sushisei.hu)



103

Decens, természetes színekkel 
és anyagokkal hotelhangulatot 

hozó bisztró a Buda Gourmet Bistróban
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Ha lenne verseny, amelynek célja a lehető legfurcsább helyre felszerelni egy kristálycsillárt,  

a Buda Gourmet Bistro nagy fölénnyel nyerne.  

Mellesleg pedig elhozná az adott négyzetméterre jutó  

legtöbbféle domináns világítótest díját is. 

Palota 
a konzerveknek
BUDA GOURMET BISTRO & MARKET BY PRÍMA
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Szöveg
Belsőépítész

Fotó

RÉZ LOLA

VARRÓ ZOLTÁN

DARABOS GYÖRGY

A 
CBA már egy ideje igyekszik egyre 
feljebb pozícionálni magát, ennek  
a törekvésnek pedig valószínűleg 
elértük a csúcspontját a Kolosy téri 

Buda Gourmet Bistro & Market by Prímával. 
Luxust sugároz nem csak a kezelhetetlenül 
hosszú név és a tényleg impozáns termékkíná-
lat, hanem a környezet is. 

A koncepció szerint a hatalmas alapterületű 
üzlet egy hagyományos piac egymás mellett 
sorakozó kis boltjainak hangulatát idézi meg, 

ezért minden részleg más megjelenésű. A cse-
megepult kovácsoltvas-lámpás környezetét  
a spanyol sonkaárus pultok inspirálták, a halak-
hoz friss kék-fehér környezet dukál, a zöldsé-
geknél pedig két, öles fatörzs nő a plafonig.  
A boroknál van némi szarvasagancs fent és egy 
kis szőnyegjellegű kerámia a padlón, a plafont 

A boroknál van némi szarvasagancs fent és egy kis szőnyegjellegű kerámia a padlón, 
a plafont pedig egy kalapos nő hatalmas portréja díszíti
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pedig egy kalapos nő hatalmas portréja díszí-
ti, ami nem is tűnik hely-idegennek ahhoz 
képest, hogy valamivel odébb egy halom 
vákuumcsomagolt hús fölött méretes kristály-
csillár kapott helyet. 

Teátrális az összkép és időnként nem tudjuk 
elhinni, hogy tényleg teljesen komoly. Nem is 
az. Varró Zoltán úgy döntött, mivel ez esetben 
a design az értékesítési koncepció szerves 

része, legyen igazán látványos. Így mindenre 
rátett még két lapáttal és néhány geggel. Ezek 
közé tartozik a húskülönlegességek megvilá-
gítása is a mellette elhelyezkedő, helyszínelős 
sorozatokból ismert sárga-fekete szalaggal 
körbetekert húsérlelő-fülkével együtt. Egyéb-
ként mindkettő tökéletesen funkcionális annyi-
ban, hogy kikerülhetetlenül felhívja a figyelmet 
az egyik legextrább árura. 

Ugyanakkor nem csak a dekoráció elemeivel 
tértek el a megszokott „közértes” megjelenés-
től. Újszerű a gondolák átlós elhelyezése is, ami 
bár a berögződések szerint zavaró kellene, hogy 

Úgy tűnik,  
a tervező 
fejmagasság 
fölött  
élhette  
ki magát  
igazán

Luxust sugároz  
a tényleg 

impozáns 
termékkínálat  

és a környezet is 
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Helyszínelős sorozatokból ismert sárga-fekete szalaggal körbetekert húsérlelő-fülke
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legyen - hiszen nehezíti az átláthatóságot - a ta- 
pasztalatok szerint kedvelik a vásárlók. Bár 
közértben szokatlan a fahatású padló, a nyers-
tégla burkolat és a sok üvegfelület is, mégis az 
az érzésünk, hogy a tervező fejmagasság fölött 
élhette ki magát igazán. A polcok csak polcok, 
az áru pedig nem engedelmeskedik a designer 

vágyainak akkor sem, ha a minőségi polcról és 
áruról van szó. De csillár és plafon frontjain 
szabad volt a pálya. 

A közérthez egy tisztességes bisztró is tar-
tozik, ahol a fél-szuterén tér rossz adottsága-
it szellemes, teraszos szinteltolással ellen-
súlyozta a tervező. A decens, természetes 

színekkel és anyagokkal hotelhangulatot hozó 
térben újra főszerepben, az ezúttal design-
klasszikus vörösrézlámpák. 

Hogy itt „minden túl sok”, az nem kérdés. 
Hogy ezzel a tervező elérte a célját a jelen eset-
ben egyértelműen marketingeszközként műkö-
dő designnal, az sem az. 

A közérthez egy tágas bisztró is tartozik
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A BUDA GOURMET 
BURKOLÁSI MUNKÁI
Baumit hidegburkolati rendszer beépítés

Az Óbudai  CBA Gourmet kivi-
telezési munkái előtt a  ge- 
nerál kivitelező cég meg-
vizsgálta, hogy mely hideg-

burkolási rendszer beépítése lenne a leginkább 
megfelelő azon a közel 6000 m²-es területen, 
ahol elvárás a rendkívül igényes kivitelezés, és 
amely a későbbiekben fokozott gyalogos forga-
lomnak és nagy  terhelésnek  lesz kitéve.

A kivitelezésére másfél hónap ált rendelkezés-
re. A Dian Stúdió Kft. egyértelműen a Baumit 
Baumacol  hidegburkolási rendszer mellett dön-
tött. Az előző évek  közös munkája a Baumittal 
egyértelművé tette azt, hogy a Baumacol hideg-
burkolati rendszer beépítésével rendkívül tar-
tós és magas minőségű  burkolatok készíthetők. 

A bontási munkálatok időszakában történt  
helyszíni bejárás alatt felmérésre került, hogy 
mely Baumit anyagokat kell beépíteni és milyen 
rétegrendek kialakítására lesz szükség. A régi 
burkolat felbontása, illetve a laza részek, ragasz-
tómaradványok eltávolítása után, ki kellett 
választani a megfelelő önterülő aljzatkiegyenlítő 
anyagokat a jelentős szintkülönbségek megszün-
tetéséhez. A burkolást csak ezek után lehetett 
elkezdeni. A Baumit hidegburkolati rendszeré-
ben több olyan aljzatkiegyenlítő is megtalálható, 
amivel a nagy szintkülönbségek kiegyenlíthető-
ek. Esetünkben a  Nivello Quattro (1-20 mm-ig) 
és a Nivello Centro (5-30 mm-ig) termékekre 
esett a választás, mely anyagok beépítése előtt  
a Grund mélyalapozóra is szükség volt, hiszen csak 
alapozott felületre önthetőek a fent említett anya-
gok. Ezen termékek beépítésével az egyenetlensé-
geket sikerült megszűntetni,  és egy vízszintes, 
megfelelően sima, burkolható felületet kaptunk.

Következő lépésként, 1000 m² nagyságrendben 
üzemi víz elleni vízszigeteléssel ellátott felületeket 

Baumit Kft.

H-2510 Dorog, Baumit út 1.

Tel.: +36 33 512 920 / 218

Fax: +36 33 512 950

www.baumit.hu

kellett kialakítani. Ehhez a munkafolyamathoz  
a Baumacol Protect, cementbázisú kenhető vízszi-
getelésre esett a választás. A Baumacol Protect 
rendkívül magas műgyanta tartalma garantálja  
a hosszútávon elvárt  vízszigetelő tulajdonságot. 
Hajlaterősítésként a Baumacol Strap gumírozott 
hajlaterősítő szalagot használták.

A burkolási munka megkezdése előtt egyértel-
mű volt, hogy a rendszerszemléletet figyelembe 
véve, a közepes- és a nagyméretű burkolólapok-
hoz, illetve a speciális kenhető vízszigeteléssel 
ellátott felületekre megfelelő burkolatragasztókat 
kell választani. A különböző lapméreteket és lap-
típusokat alapul véve a Baumacol FlexUni,  
a Baumacol FlexTop S1, és a fehér színű Baumacol 
FlexMarmor S1 termékeket választották. Ezek-
nek a prémium burkolatragasztó termékeknek  

a használatával, minden burkolási feladatot magas 
minőségben tudott elvégezni a kivitelező cég.

Befejezésként a fugázásra és szilikonozási 
munkákra került sor. A Baumit Baumacol rend-
szer fugázó és szilikon terméket is tartalmaz,  
a jól ismert Baumacol Prémium fugázót, és  
a Baumacol Szilikont. A fugázó az ideális 1-8 mm 
közötti fugaszélességben használható, és 24 szín-
ben elérhető az egyszerű alapszínektől az inten-
zív színekig. Hozzájuk illeszkedve szín-azonosan 
elérhetők a Baumacol Szilikon termékei is. (x)



GREENBUILDING
Egy gazdaságilag biztos szociális és öko befektetés

Helyezzük a középpontba az épüle-
tek ökológiailag fenntartható 
minőségét a benne lakók egészsé-
gének függvényében: ez a Kerakoll® 

GreenBuilding filozófiájának alapja. A beltéri 
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A Kerakoll a technológiai innováció, a kuta-
tás és a fenntartható építészet védjegye. Ala-
csony környezetterhelő hatású termékeket és 
kiváló szolgáltatásokat biztosít azok számára, 
akik GreenBuilding környezetben kívánnak 
élni. A Green-Building iránti elkötelezettségünk 
tükröződik a környezetre, az épületekben élő 
emberek életminőségére és az energiatakarékos-
ságra fordított figyelmünkben. Mindezeken 
keresztül a GreenBuilding megoldások terén 
világszinten piacvezető Kerakoll® globális szin-
ten kívánja támogatni a jobb lakásminőséget, 
segítve az embereket, hogy jobban éljenek.

Napjainkban egyre több cég gondolja azt, hogy 
a GreenBuilding filozófia a mindennapok részé-
vé válhat. Ebben segít olyan kereskedelmi part-
nerek együttműködése, mint a Baustoff-Metall 
Hungária Kft, aki előszeretettel választja a kör-
nyezettudatos és egészségbarát lehetőségeket, 
amiken keresztül a GreenBuilding megoldások 
eljuthattak az Új Udvar Bevásárlóközpont CBA 
áruházába is, hogy a kifogástalan műszaki tar-
talom mellett a dolgozók és vevők egészségre is 
figyeljenek, környezettudatos hozzáállással. (x)

levegő minősége, az épületek magas energeti-
kai-környezetvédelmi sztenderdjei, egészséges 
és természettel egyensúlyban álló lakóhelyek 
alkotják az egészséges terek tartóoszlopait.  
A Kerakoll® személyes megközelítésének célja  
a GreenBuilding sokféle szempontjának a min-
dennapi életbe történő integrálása, összhang-
ban a minden emberben egyre növekvő fogé-
konysággal az ökológiai fenntarthatóság iránt.

A Kerakoll®-lal a tervezők és az építési vállal-
kozók a környezet minősége és a környezetre 
gyakorolt hatás szempontjából magasabb szten-
derdekkel rendelkező új generációs épületeket 
tudnak kivitelezni.

Utánozhatatlan teljesítményt nyújtó termé-
keink (csemperagasztók, fugázók, padlóki-
egyenlítők, műgyanta padlók, burkolati segéd-
anyagok, szárító vakolatok, betonjavítók) és 
exkluzív helyszíni támogató, „healthy buil-
ding” és személyre szabott tanácsadó szolgál-
tatásaink az esztétikai megjelenés, a kényelem 
és design olyan átalakítására lettek kifejleszt-
ve, ami a lakást egy jobb életet biztosító, ideá-
lis otthonná változtatja.



dian studio Kft.
H-1095 Budapest, Soroksári út 48. 
Hungária Malomudvar Irodaház

www.dianstudio.eu
dianstudiokft@gmail.com

info@dianstudio.eu

Aria Hotel BudapestBuda Gourmet Bistro & MarketÉmile

dian studio
belsőépítészet a luxus útján
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A régiségek senkit nem hagynak hidegen.  

Akad, aki szívből utálja az ócska kacatokat, mások meg semmilyen emléktől  

nem tudnak megválni, sőt, még gyűjtik is a kiszolgált tárgyakat.  

Utóbbiak közé tartozik a Szupernova Design csapata, akik Őriszentpéteren olyan pihenőhelyet építettek maguknak, 

ahol másfél évtized alatt felhalmozott gyűjteményük legbecsesebb darabjai is helyet kaptak.

AHOL A SZUPERNOVA MEGPIHEN

Időkapszulából 
kaleidoszkóp
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Szöveg
Építész, 

belsőépítész

Fotó

PETRIK RITA

SZKLADÁNYI GYÖRGY, 

SZABÓ GÁBOR 

ESTERHÁZY MARCELL

A 
nagyvárosi nyüzsgés és rohanás után 
valamilyen nyugalmasabb helyre 
vágyunk időnként. Az évi rendes nya-
ralásokon túl mindenkinek más-más 

tájegység jelent egyet a tökéletes kikapcsoló-
dással, feltöltődéssel. A Szupernova Design 
tervezői, Szkladányi György és Szabó Gábor 
például a családjuk révén az Őrséghez kötőd-
nek. Nem csoda, ha lelkesen vágtak bele a közös 
projektbe. Egy helyi újságban találtak rá az 
eladó parasztházra, amelyet végül önkormány-
zati árverésen vettek meg.

Vidéken a házakat sokszor a benne lakókról 
nevezik el, esetükben is ez történt. Húsz évig 
egy idős roma néni élt itt, aki a helyiek szerint 
Mahátma Gandhira, India hajdani politikai és 
spirituális vezetőjére hasonlított. Innen ered  
a szokatlan „Gandi-ház” név. Mivel az őriszent-
péteriek semmi kivetnivalót nem találnak az 
efféle azonosításban, a postás, a boltos, a mes-
teremberek a mai napig így ismerik a házat.  
A folytonosság és a manapság divatos fenn-
tarthatóság szép példája az átalakítás. Bár a fő- 
falak kivételével az összes falat és a födémet 
elbontották, megtartották a régi vályogház 
karakterét és eredeti beosztását. Szerencsé-
re a falak szárazak voltak, alkalmasak arra, 
hogy tovább szolgálják az új tulajdonosokat.  
A kibontott vályogot elvitték a falubeliek, hogy 
azzal tapasszák újra gerendaházaik falát.  
Víz és csatorna nem volt a régi épületben, ezért 

A helyiek szerint Mahátma Gandhira, India hajdani politikai és spirituális vezetőjére hasonlított a ház régi lakója. Ezért Gandi-ház

Megtartottak és 
restauráltak szinte 
mindent, amit lehetett 

a mai kor igényeihez igazodva be kellett vezetni. 
A munkálatok alatt előkerült ún. „kódisállást” 
(bejáratot) egy új bejárat kialakításával jelenítet-
ték meg. Ahol korábban a konyha volt, oda került 
a fürdőszoba, jobbra-balra szobákat és az új kony-
hát alakították ki. A jó hőszigetelő vályogfalaknak 
köszönhetően hűvösebb időben egyetlen Jotul 
vaskályha biztosítani tudja a meleget.  

A Szupernova saját maga megbízójaként  
a szokásosnál szabadabb keretek között dol-
gozhatott, időkorlát nélkül mindent alaposan 
megfontolhattak. Tervrajzot vagy látványter-
vet nem készítettek, ezzel szemben kivitelezés 
közben folyamatosan változtatták a részlete-
ket, egészen a végső állapotig. A tervezést 
néhány főbb szemponthoz igazították: fontos 
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volt, hogy a nyaralóban egy nagycsalád (5-6 
ember) kényelmesen elférjen, szerették volna 
az elmúlt másfél évtizedben gyűjtött tárgyaikat 
beépíteni, illetve jobbnál jobb ötleteiket megva-
lósítani. Ahogyan azt korábbi munkáiknál meg-
szokhattuk, a belső és külső terek kialakításá-
nál az újrahasznosított anyagok, bútorok kaptak 
főszerepet. Megtartották és restaurálták az ere-

Építészet, belsőépítészet: 
Szkladányi György, Szabó Gábor (Szupernova 

Design)

Tervezés éve: 
2013

Átadás éve: 
2014

Összterület (bruttó):
70m2

Az órák a MÁV-székházból valók

Bútoraik többsége  
régi darab,  
jó néhányat  
még a nagy 
szülőktől örököltek

deti ablakokat és zsalugátereket, a lebontott fa 
födémből teraszburkolat készült. Modern kont-
raszt az Ivanka burkolat – amelynek rajzolatá-
ra rímelnek a falra akasztott tükrök hullámos 
keretei –, illetve a fürdőben a középre állított, 
szép vonalú kád és a felső bevilágító ablak.

Bútoraik többsége szintén régi darab, jó néhá-
nyat még a nagyszülőktől örököltek. Ezek egy 

részét változatlanul hagyták, más részét újra-
gondolták, átfestették. Jól megférnek az IKEA-
ból válogatott berendezési tárgyak mellett. Első-
re olyan a ház, mint egy skanzen, azután a tekin- 
tetünket megragadják a sokszor meghökkentő 
részletek. Itt minden átlényegül. A Szupernova 
régiségei mintha múzeumban kiállított darabok 
lennének, megfigyelésünk tárgyai, amelyek 
összességükben teljesen egyéni, összetéveszt-
hetetlen stílust hoznak létre. Még az önmaguk-
ban giccses vagy legalábbis vitatható esztétikai 
értéket képviselő tárgyakat is képesek zseniá-
lisan újraértelmezni. Az egész belső tér vibrá-
ló, csillogó, színes darabkákkal kápráztatja és 
szórakoztatja a szemlélőt, akár egy kaleido-
szkóp. Rájövünk arra, hogy az üveghalak nem is 
rondák és milyen jól mutatnak csillárként össze-
rendezve. Szinte hihetetlen, hogy pusztán az 
üveghalakból kb. 500 darabos gyűjteménnyel 
rendelkeznek. A többi darab is kedves számuk-
ra, hiszen mindegyiknek saját története van.       

Az agancs a Ferenciek terén, a kisátjáróban 
működő arab dohánybolt tulajdonosáé, a szent-
kép a szalézi rend templomi oltárképe volt, az 
órák a MÁV-székházból valók. A hulladékgyűjtő 
a budapesti XII. kerületi bezárt pártóvodából,  
a Páduai Szent Antal szobor a városmajori kis-
templomból, a „filmszinház” felirat az aszódi 
tűzoltóság padlásáról került az Őrségbe. Idő-
kapszulaként őrzik a múlt egy-egy darabkáját. 
Aki olyan szerencsés, hogy ellátogathat ide, talán 
még tárlatvezetést is kaphat az itt lakóktól.
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Újrahasznosított anyagok, bútorok kaptak főszerepet
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Jól megfér egymással a régi és az új
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Páduai Szent Antal szobor a városmajori kistemplomból

Ahol korábban a konyha volt, oda került a fürdőszoba

Sokszor meghökkentő részletek
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BESTIA 
A PESTI BELVÁROSBAN

Octo-elefántia 

D E S I G N L O K ÁT O R
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Szöveg
Belsőépítészet

Muráliák
Étlapgrafika

Fotó

MEZŐ VIOLA

BARA ÁKOS

ALEXIS DIAZ

BONTA GÁSPÁR

BATÁR ZSOLT

Octo-elefántia 

R
itka eset olyan étteremet találni, ahol 
az étlap és a belsőtér stílusa any-
nyira jól kiegészítik egymást, mint  
a Bestiában. A vendég itt a pesti yup-

pie, aki már megunta, hogy késdobálóban 
vizezett sört igyon, inkább magyar kézműves 
söröket és amerikai stílusú street foodot 
fogyaszt vagány, indusztriális pubban.

A Bestia ez év májusában nyitott meg, egy 
egykori bankfiók helyén, a Bazilika mellett. 
A hely sötét tónusai hívogatóak, ugyanakkor 
az enteriőr nagyon nyers. Nem rejteget sem-
mit, sőt, az ipari jelleg meg is követeli, hogy 
látható legyen a vezeték- és csőrendszer, 
nyersbeton fedje a falakat, viszont csupaszon 
lógjanak a villanykörték.

Az enteriőr Bara Ákos építész munkája,  
s a rengeteg egyedi részlet minőségi végered-
ményt hozott. A bejárattal szembeni falon  
a Puerto Ricó-i graffiti művész, Alexis Diaz 
ismert octo-elefántfeje fogad. Diaz maga ins-
tallálta művét a Bestiában, sőt egy kígyót is fes-
tett az egyik oszlopra, mely leginkább tetová-
lásra hasonlít. Az erős, maszkulin belső térben 
a sötétszürkék és barnák dominálnak. Lábunk 
alatt a szögletes fehér, szürke és fekete beton 
padlólapokat egyedi megrendelésre az Ivanka 
beton kivitelezte, ezeket remekül egészíti  
ki a helyenként használt sötét faburkolat.  

D E S I G N L O K ÁT O R

Erős, férfias belső tér

Meztelen villanykörték és fémrács fokozza az ipari hangulatot, jobbra Alexis Diaz octo-elefántfej muráliája
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A beltér és a terasz egységét nyitható szalag-
ablakok biztosítják, ekként a kint és bent szin-
te egybeolvad, különösen kellemes így a meleg 
napokon - ezt vizuálisan a Bara által tervezett 
kültéri lámpasor is erősíti. A helyhez illő, ötle-
tes egyedi részletek a bárpultban lévő cső ala-
kú sörcsap és a mosdókban látható, sörös hor-
dókra hasonlító mosdókagylók. Egyébként Bara 
a környéken több hely belső kialakításáért is 

felelős. A Széchenyi téri Badgirlz (OCTOGON 
2015/3) például a legjobbak közt versenyzik az 
idei Restaurant and Bar Design Awards-on.

Érdekes választás a kerti ülőgarnitúrára haja-
zó faszékek és -asztalok. Megbontják a tér tes-
tességét és cseppnyi sörkert jelleget kölcsönöz-
nek a helynek. „Ezeken kerül” a vendégek elé  
a Bonta Gáspár által tervezett étlap. A grafika 
szemtelenül egyenesen mutatja be a grillhúsok 

útját a konyhán át a tányérig. Olyan, mintha  
a séf csak úgy felskiccelte volna a legfontosabb  
tudnivalókat az ételekről. Bárány, marha, grill.

A nehéz, férfias, nyers enteriőr remek kiegé-
szítője a húsos, rusztikus fogásoknak és az azo-
kat leöblítő kézműves söröknek, az ipari stílu-
sú tér tökéletes választás volt, az összhatás 
nagyon érzéki. A név borzongat, az enteriőr 
becsábít, az ételek eltöltenek.

D E S I G N L O K ÁT O R

Söröshordók, mint mosdókagylók

Street food stílusú nyitott konyha
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D E S I G N L O K ÁT O R

A domináns alapanyagok a fém, beton és fa



SZENVEDÉLYÜNK A FA
Belsőépítészet      design      egyedi kivItelezés

1223 Budapest, Kápolna u. 28.             +36 (30) 332 6754             katonamanufaktura@katonamanufaktura.com            www.katonamanufaktura.com





 · Pár kattintással azonnal olvasható, előfi zethető
 · Kiadványát több eszközön is elérheti
 · Nem kell tárolni, virtuális könyvespolcán bármikor eléri
 · Ajándékba is vásárolható

KEDVENC LAPJAI 
DIGITÁLISAN!
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www.simes.com/keen

Keen is the evolution of the outdoor 
lighting projectors. A special double 
joint allows the projector to take 
infinite positions for different light 
sceneries. Its minimal design makes 
it suitable for every architecture and 
project requirement. 

Keen
will change 

the way you 
look at a LED 

projector.

(Design K.Begasse)

Be light Kft. 
H-1025 Budapest 
Szépvölgyi út 146 
www.belight.hu
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 · Kiadványát több eszközön is elérheti
 · Nem kell tárolni, virtuális könyvespolcán bármikor eléri
 · Ajándékba is vásárolható

KEDVENC LAPJAI 
DIGITÁLISAN!
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T R A F I K

 alapítva 1987

www.jankoablak.hu

BROAD SYSTEM

Janko_CROSS
,

Janko_big,

TUFFY – THE WILD BUNCH
Gyártó: MAGIS
Forgalmazó: do work!
www.dowork.hu

A MAGIS előszeretettel használ játékos formá-
kat termékeiben, ilyen a 2014-ben bemutatott 
TUFFY is. Ülőmagassága látványos forgómecha-
nizmussal állítható 42 és 61 cm között. A termék 
elsődleges funkciója munkaszék, de nem csak 
az iroda, hanem otthonunk, kávézók vagy épp 
iskolák belső terét is feldobhatjuk a MAGIS és 
Grcic remekével.

Design: Konstantin Grcic 
Funkció: munkaszék
Anyag: bükkfa, üvegszállal erősített polipropilén
Ár: 128 020 Ft-tól

YOU-TURN ON OPTO
Gyártó: DELTA LIGHT
Forgalmazó: be light!
www.belight.hu

Mint az elnevezésből is kitűnik, a termék legfőbb 
előnye, hogy szabadon forgathatjuk a lámpafe-
jet: a You-Turn így nem csak egy általános meg-
világítást biztosító LED-es mélysugárzó, hanem 
kiemelő lámpatestként is funkcionálhat.  A spot 
lámpatesten lévő ún. EFT filter 15%-kal növeli  
a hatásfokot, egységes, káprázásmentes fényha-
tást biztosít, illetve megnöveli az élettartamot az 
optikába épített hűtőbordáknak köszönhetően.

Funkció: spot lámpatest  
Anyag: alumínium 
Ár: 102 110 Ft
A lámpatest beépített LED-fényforrást tartalmaz. 
Energiaosztály: A, A+, A++

KEEN
Gyártó: SIMES
Forgalmazó: be light!
www.belight.hu

A kültéri LED-es projektor érdekessége, hogy 
mechanizmusa miatt 2 irányba is forgatható  
a lámpafej (vízszintesen és függőlegesen) ezál-
tal arra irányíthatjuk fényét, amerre csak akar-
juk. Építészeti lámpatest lévén ez nagy előnyt 
jelent, hiszen például egy homlokzat világítási 
képét pár könnyed mozdulattal átalakíthatjuk, 
mindenféle átszerelés, típuscsere, beavatko-
zás, fúrás-faragás nélkül.

Design: K. Begasse
Funkció: kültéri projektor 
Anyag: alumínium, üveg
Ár: 159 770 Ft
A lámpatest beépített LED-fényforrást tartalmaz. 
Energiaosztály: A, A+, A++

MIURA TABLE
Gyártó: PLANK
Forgalmazó: do work!
www.dowork.hu

A MIURA asztalcsalád az olasz PLANK-re jel-
lemző minimál és elegáns design megtestesítő-
je. A terveket Konstantin Grcic jegyzi, kiinduló-
pontja a tervezés folyamán pedig a rugalmasság 
volt: kül- és beltéren is, illetve flexibilis bútoro-
zást igényelő terekben is alkalmazható. Tárolá-
sa és szállítása a lehajtható asztallap miatt egy-
szerű, formavilága pedig szinte minden 
enteriőrbe tökéletesen illeszkedik.

Design: Konstantin Grcic 
Funkció: asztal
Anyag: porszórt alumínium
Ár: 160 020 Ft-tól

01

03

02

04

www.octogon.hu
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ABLAK, AJTÓ, ÁRNYÉKOLÁS
JOSKO FENSTER&TÜREN KÉPVISELET
SOFA PROJEKT KFT.
1138 Budapest, Népfürdő utca 3/a.
TEL.: (+36-30) 430 8064
WEB: www.joskoszalon.hu
21., 110. OLD.

ACÉL NYÍLÁSZÁRÓK ÉS TŰZGÁTLÓ ÜVEGEK GYÁRTÁSA
DUNAMENTI AKA KFT.
H-1149 Budapest, Pósa Lajos u. 16.
TEL.: (+36-1) 273 1783
FAX: (+36-1) 273 1784
E-MAIL: aka@dunamentiaka.hu
WEB: www.dunamentiaka.hu
71. OLD.

ALUMÍNIUM PROFIL
SAPA PROFILES KFT.
1031 Budapest, Záhony utca 7.
TEL.: (+36-1) 453 3457
FAX: (+36-1) 453 3459
E-MAIL: info.profiles.hu@sapagroup.com  
WEB: www.wicona.hu
72. OLD.

BELSŐÉPÍTÉSZET, PROJEKTMENEDZSMENT
DIAN STUDIO KFT.
1124 Budapest, Sasfiók utca 3. fszt. 1.
TEL.: (+36-30) 278 5109
E-MAIL: dianstudiokft@gmail.com
WEB: www.dianstudio.eu
111. OLD.

BIZTONSÁGTECHNIKA, FIZIKAI BELÉPTETŐ ESZKÖZÖK
KABA BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT.
1044 Budapest, Óradna u. 3/b.
TEL.: (+36-1) 350 1011
FAX: (+36-1) 329 0692
E-MAIL: Info.hu@kaba.com
WEB: www.hu.kaba.com
70. OLD.

BÚTOR
VITRA BÚTOROK MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓJA
DO WORK KFT. 
1025 Budapest, Szépvölgyi út 146.
TEL.: (+36-1) 489 3860
MOBIL: (+36-30) 248 2342
FAX: (+36-1) 212 8339 
E-MAIL: dowork@dowork.hu
WEB: www.dowork.hu
B4

EGYEDI BÚTORGYÁRTÁS
KATONAMANUFAKTÚRA
1223 Budapest, Kápolna u. 28.
TEL.: (+36-1) 362 2090
FAX: (+36-1) 362 2090
E-MAIL:katonamanufaktura@katonamanufaktura.com
WEB: www.katonamanufaktura.com
122. OLD.

EGYEDI ÜVEGEZÉSI MUNKÁLATOK
DUAL GLASS KFT.
2243 Kóka, Nagykátai út 133.
TEL.: (+36-20) 211 5151
E-MAIL: gargyan@dualglass.hu
WEB: www.dualglass.hu
B3

ÉPÍTÉS-LEBONYOLÍTÁS, TÉRBURKOLAT-KÉSZÍTÉS 
PRO PERFECT KFT.
1116 Budapest, Tó utca 20.
TEL.: (+36-1) 226 3066
FAX: (+36-39) 521 781
E-MAIL: info@properfect.hu
WEB: www.properfect.hu
35. OLD. 

ÉPÍTŐANYAG-GYÁRTÁS, FORGALMAZÁS
BAUMIT KFT.
H-2510 Dorog, Baumit út 1.
LEV. CÍM: H-2511 Dorog, Pf.: 132.
TEL.: (+06-33) 512 920, -930, -940
FAX: (+06 33) 431 512
E-MAIL: baumit@baumit.hu
WEB: www.baumit.hu
109. OLD.

ÉPÍTŐIPAR
KÉSZ ÉPÍTŐ ZRT.
1095 Budapest, Mester utca 87.
TEL.: (+36-1) 476 6500
FAX: (+36-76) 801 567
E-MAIL: bpiroda@kesz.hu
WEB: www.kesz.hu
78-79. OLD.

ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉS, ÉPÜLETGÉPÉSZET
FÉSZ KFT.
9400 Sopron, Ipar krt. 13.
TEL.: (+36-99) 511 860
FAX: (+36-99) 511 879
E-MAIL: fesz@fesz.hu
WEB: www.fesz.hu
68. OLD.

ÉPÜLETVILLAMOSSÁG, VEZÉRLÉSTECHNIKA, VILLAMOSSÁGI 
CIKKEK ELADÁSA, VILLANYSZERELÉS 
CENTERVILL KFT.
3000 Hatvan, Pintér István u. 893/69 hrsz. 
TEL.: (+36-37) 349 128
FAX: (+36-37) 541 482
E-MAIL: info@centervill.net
WEB: www.centervill.net
36. OLD. 

FA NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA, FELÚJÍTÁSA
CSABA-ABLAK KFT.
5600 Békéscsaba, Víztároló u. 1-3.
TEL.: (+36-30) 867 2609
E-MAIL: csabaablak@t-email.hu
WEB: www.csabaablak.hu
35. OLD.

GENERÁLKIVITELEZÉS, BONYOLÍTÁS
FIT-OUT INTERNATIONAL KFT.
1038 Budapest, Révész utca 25.
TEL.: (+36-1) 705 8773
FAX: (+36-1) 705 8776
E-MAIL: info@fitout.hu
WEB: www.fitout.hu
1. OLD.

HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA ÉS ÉRTÉKESÍTÉSE
JANKÓ FAIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.
7900 Szigetvár, Damjanich utca 6.
TEL.: (+36-30) 561 2841
FAX: (+36-73) 510 286
E-MAIL: jankopeter@jankokft.hu
WEB: www.jankokft.hu
126. OLD. 

INGATLANBERUHÁZÁS
ATENOR GROUP HUNGARY KFT.
1138 Budapest, Váci út 117-119.
TEL.: (+36-1) 785 5208
E-MAIL: varga@atenor.hu
WEB: www.vacigreens.hu
69. OLD.

INTELLIGENS VILÁGÍTÁSI MEGOLDÁSOK
LUMENTRON ELECTRONIC KFT.
1025 Budapest, Szépvölgyi út 146.
TEL.: (+36-30) 636 2861
FAX: (+36-1) 325 8031
E-MAIL: lumentron@lumentron.eu 
WEB: www.lumentron.eu
36. OLD.

KERESKEDELEM
B+M HUNGÁRIA KFT.
2045 Törökbálint, Tópark 4.
TEL.: (+36-23) 337 730
FAX: (+36-23) 510 730
E-MAIL: hungaria@baustoff-metall.com
WEB: www.baustoff.hu
110. OLD.

LÉGKONDICIONÁLÁS, FŰTÉS
DAIKIN HUNGARY KFT.
H-1117 Budapest, Fehérvári út 84/a.
TEL.:  (+36-1) 464 4500
FAX:  (+36-1) 464 4501
E-MAIL: office@daikin.hu
WEB: www.daikin.hu
97. OLD. 

MŰANYAG TERMÉKEK FORGALMAZÁSA
KERTTRADE KFT.
2336 Dunavarsány-Erőspuszta
TEL.: (+36-24) 534 060
FAX: (+36-24) 534 081
E-MAIL: muanyag@kerttrade.hu
WEB: www.muanyag.hu
73. OLD.

SZÁRAZÉPÍTÉS
GALONICS & IVANICS KFT.
2500 Esztergom, Jókai út 8.
TEL.: (+36-30) 932 4594
E-MAIL:galonics.ivanics@gmail.com
71. OLD.

SZERKEZETÉPÍTÉS
MORATUS SZERKEZETÉPÍTŐ KFT.
1037 Budapest, Bojtár u. 53.
TEL.: (+36-1) 466 4827
FAX: (+36-1) 883 0243
E-MAIL: info@moratus.hu
WEB: www.moratus.hu
70. OLD.

TETŐ- ÉS HOMLOKZATBURKOLATOK
PREFA HUNGÁRIA KFT.
2040 Budaörs, Gyár u. 2., Budaörsi Ipari Park
TEL.: (+36-30) 686 6786
E-MAIL: office.hu@prefa.com
WEB: www.prefa.hu
37. OLD.

VILÁGÍTÁSTECHNIKA
DELTA LIGHT, SIMES TERMÉKEK MAGYARORSZÁGI
FORGALMAZÓJA - BE LIGHT KFT. 
1025 Budapest, Szépvölgyi út 146. 
TEL.: (+36-1) 438 0748
FAX: (+36-1) 325 6266 
E-MAIL: belight@belight.hu 
WEB: www.belight.hu
B2, 2., 125. OLD

VILLANYSZERELÉS, INTELLIGENS VEZÉRLÉS 
NASCON KFT.
1139 Budapest, Kartács utca 24-26.
TEL.: (+36-20) 964 4089
E-MAIL: iroda@nascon.hu
WEB: www.nascon.hu
123. OLD. 

OCTOGON ONLINE
WEB: www.octogon.hu

ÉPÍTÉSZFÓRUM
WEB: www.epiteszforum.hu

DIGITALSTAND
WEB: www.digitalstand.hu

HOLCIM HUNGÁRIA OTTHON ALAPÍTVÁNY
WEB: www.holcimotthon.hu
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Következő lapszámunk  
tartalmából

Helyreigazítás

Manapság szinte külön belsőépítészeti műfajjá vált az 
Airbnb-lakások kialakítása. Sok esetben tervezőt keres-
nek a lakáskiadók, hogy minél egyedibb, professzionáli-
sabb enteriőr jöhessen létre. A Position collective alkotói 

például egy Stollár Béla utcai 30 négyzetméteres garzon kialakításához 
olyan új tervezői szempontrendszert hoztak létre, amely ötvözi az ottho-
nos mini garzon és egy praktikus hotelszoba funkcióit.

A Máriaremetei úton (Budapest) található Sarepta 
Budai Evangélikus Szeretetotthon új épületkomp-
lexumát szeptember 20-án szentelték fel. Hosszú 
évek várakozása, külföldi támogatás szükségelte-

tett a létrejöttéhez. Oltalmat adó, minőségi épület született  
Krizsán András DLA építészmérnök (MODUM Építésziroda 
Kft.) és munkatársainak tervei alapján. 

A Budapest Marriott Hotel májusban írta  
a ki a „Vágj bele életed vállalkozásába” 
pályázatát. Mi volt az ajánlat? A Duna mel-
lett egy jó hely, és a bérleti díjat sem a nyer-

tesnek kell majd fizetnie. Az Élesztőt üzemeltető Tóth 
Imre (a nyertes) Balázs Gábor (alkotocsoport.hu) se- 
gítségét kérte a belsőépítészet/enteriőrtervezésben.   
Zsinórpadlás, mozgó (!) marionettbábok, forgópultok. 
Tisztára, mint a vurstliban!  

Érdeklődve olvastam a Biodiverzitás a 100 erdőben című cikküket. A hazai példákkal való összehasonlításban 
sajnos tévedés csúszott be. A rangsort pontosan nem tudom, de nem Vácrátót Magyarország legnagyobb arboré-
tuma.  Jeli (Vas megye) több mint 100 ha, Szarvas 82 ha. (Pintér Gábor, tájépítész olvasónk levelének részlete). 

Szintén előző lapszámunk Klasszicizmuson át a kortárs designig c. enteriőrbemutató-cikkünk bevezetőjében a helyszín 
nevét eltévesztettük: a hotelt nem Hercegkisasszonynak, hanem Hercegasszonynak hívják. A hibáért elnézést kérünk!
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Dual Glass Kft.
2243 Kóka, Nagykátai út 133.

info@dualglass.hu
www.dualglass.hu

70/398-4845

Edzett üvegfalak, 
keret nélküli nyíló 
és tolóajtók, 
egyedi méretű 
zuhanykabinok, 
üvegkorlátok és járható
üvegfelületek

Egyedi zuhanykabinok: 
Mala Garden, Regency, Atlantisz, 
Aurora, La Riva, Liszkay Pincészet

Tárolók, vitrinek: 
Jurisics vár, Aquincum Múzeum, 
Szántó Kovács János Múzeum 

Üvegportálok: 
Vodafone, Dockyard, Játék-Vár

1

A jó világítás az építészet része.
Ergonomikus, környezettudatos és
az embert helyezi a középpontba.

Értéket teremt.

Világítástechnikai tervezés
Látványtervek készítése

Világításvezérlés és programozás
Világítótest értékesítés

www.belight.hu
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Authorised Brunner dealer in Hungary: Do work Kft., Budapest 1025 Szépvölgyi út 146. 
Phone: +36 1 489 3860   E-mail: dowork@dowork.hu   Web: www.dowork.hu

With furniture from Brunner you aren’t following a direction, you’re setting one. Because Brunner 

our new monobloc plastic chair. Robust, light and available in eight basic colours. And if that’s not 
enough, we’ll simply design you a brand new model that lives up to your expectations. Find out 
more about the diverse Brunner range at: www.brunner-group.com

HOW CAN  
YOU SHAPE  
THE FUTURE 
IF YOU ARE 
RECOMMENDING 
FURNITURE 
FROM THE PAST?




