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KU T YÁT SÉTÁ LTATOK A GELLÉRTHEGY EN, 

A HOL A MÚGY L ASSA N NEGY V EN ÉV E TU DOK 

R ÁCSODÁ LKOZNI A ZOKR A A TER ASZOS 

TÁR SASH Á ZA KR A, A MIK A K KOR IBA N, A ZA Z 

A N YOLCVA NAS ÉV EK BEN A LEGNAGYOBB 

SZUPER K IR Á LYSÁGNA K SZÁ MÍTOTTA K. 

MINT A NA PR A FORGÓK FOR DULNA K A FÉN Y 

FELÉ ÉS ÜLNEK BELE A DÉLK ELETI/DÉLI/

DÉLN Y UGATI LEJTŐK BE . KÖZÉPR E SZERV EZETT 

LÉPCSŐH Á Z , M Á LLÓ BETONIDOMOK, A ZÓTA 

TÖBBSZÖR MEGFOR DULT M ÁR A V IL ÁG, 

A M A I SZUPER K IR Á LYSÁGOK Ú J, M AGASA BB 

HEGYOLDA L A KR A KÖLTÖZTEK. DE A FÉN Y ÉS 

PA NOR Á M A LU XUSA IDŐTLEN.

A felső lakás bejárata 
kőtetővel, tetőablakokkal 
és üveggerincekkel. 

Ugyanaz közelebbről, 
mint két piramis.

‹Szöveg: TOR M A TA M ÁS

Építészet: R EISZ Á DÁ M, 

FER NEZELY I GERGELY | FBIS ÉPÍTÉSZMŰTER EM | 

Fotó: BU JNOVSZK Y TA M ÁS
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A TELEK MEREDEK LEJTÉSÉBŐL ADÓDÓAN 
A KOHÉZIÓS ERŐ MAGA A HÁZ

« A bejáratok valamivel 
zártabb oldala.

    Aztán a teraszok 
megnyitnak a fény felé.

tervezett teraszházat, így épültek meg 1966-
1968 között a Sashegyen, a híres Meredek utca 
50-56. szám alatti teraszházak, amelyért többek 
között Ybl Miklós-díjjal tüntették ki. a későb-
bi évtizedekben is épültek teraszházak, azon-
ban a XXI. század lakásigényeinek már nem 
felelnek meg teljes mértékben.” Ezt az ingatlan.
com írja, és tényleg keretbe foglalja a Kádár-kor 
szűkre szabott luxusát – a Rózsadomb nyolc-
vanas évekbeli szívcsakrájában, az Endrő-
di Sándor utca akkor friss teraszházaiban pél-
dául alig épült 100 négyzetméternél nagyobb 
lakás. (Vagy ekkorát alig mert valaki építeni?)

‹

„A teraszház erősen lejtős terepen épített ház, 
amely követi a lejtő vonalát, »felkapaszko-
dik« a meredek telek tetejére, így lépcsőze-
tes elrendezése miatt az alsó helyiségek tete-
je teraszul szolgál a fentieknek. Főként a budai 
hegyvidéki részeken találkozhatunk e külön-
leges épülettípussal. Többnyire szinteltolá-
sos rendszerben épültek, a nagyobb házak-
nál több lakás is tartozhat egy szinthez, de az 
újabb luxusházak esetén egy önálló lakás egy 
teljes szintet is elfoglalhat. a teraszházak épí-
tésében Kévés György építész játszott úttö-
rő szerepet, aki (...) f iatal korában maga is 
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   …és tágabban a 
teraszoldal a medence 
tükröződéseivel. 

› Az illeszkedés intim 
részletei…

   A felső terasz kő-üveg 
geometriai játéka.

a lentre, hanem 180 fokos rálátás a városra, 
ráadásul szinte Újpesttől Csepelig a déli verő-
ben – és még a Sas-hegy, a Gellért és a Bazilika is 
egészen különleges összeállásban mutatja magát. 
A telek meredek lejtéséből adódóan a kohézi-
ós erő maga a ház, ahogy a topográfiai viszo-
nyokat változatosan igyekszik kihasználni. a lej-
tőbe ültetett három lakás három külön szint, 
de egységes épületszobor. A felülről sziklasze-
rű tömböket szokatlan tetőablakok pöttyözik, és 
üvegillesztések szabdalják elemekké, de ugyan-
ez a teraszok szintjén már könnyed, üvegfalú 
tágasság sajátosan termékeny ellentmondásban 

MINT CASPAR DAVID FRIEDRICH KÉPEINEK 
FELTORLÓDOTT JÉGTÁBLÁI

›

›

Most mindenestre egy kortárs teraszházban 
járunk, a feeling hasonló – mármint a feltört 
és domesztikált ugaré, ahogy éles kontraszt-
ban áll a szomszéd erdőcske szabályozatlan, fel-
túrt széle, és rögtön mellette, a lejtős telken 
megépített lélegzetelállító építmény. Mert itt 
nem jut eszedbe semmi a lejtőbe épített házak 
nehézségeiből, a lefelé vagy felfelé vezető, kilá-
tástalanul hosszú lépcsősorok állandó meg-
mászásától a csúszásveszélyt ellensúlyozó tekin-
télyes betonfalakig – a hármas villa eleganciája 
és a feltáruló panoráma mindent elsöprő. 
Nem valami sima, egyirányú tágasság ez 
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A LEJTŐBE ÜLTETETT 
HÁROM LAKÁS HÁROM 

KÜLÖN SZINT, 
DE EGYSÉGES ÉPÜLETSZOBOR

mégis egységes. a társasház (hármas villa) egy-
szerre logikus és racionális, szépsége a fegyel-
mezett struktúra és a játékosság speciális 
elegyének köszönhető. És az épületszobor vál-
tozatosságát természetesen még csak vélet-
lenül sem töri meg egyetlen ereszcsatorna 
vagy akár csak bújtatott kémény sem, ami-
re rögtön az alsó telken akad ellenpélda. 
Tervezői a három különálló szintet/részt 
egyetlen tömbbe fogták össze. Ez természe-
tes módon követi a meredek telek déli-dél-
keleti lejtését: egyik oldalán a friss (a házhoz 
kiépített) úthoz kapcsolódik kerítés, min-
den lakáshoz külön bejárattal, a délkeleti olda-
lon viszont a három különböző teraszkert szin-
te széttárt karral nyílik meg annak a bizonyos 
hihetetlen és tényleg 180 fokos panorámának.

Panorámaoldali metszet

áll a japánosra vett előkertekkel. A ház az utca 
felőli oldalán, a bejáratoknál a legzártabb, a fen-
ti megoldásokkal viszont időnként egészen elké-
pesztő benapozásokat képes elérni. Felülről is 
sokkal zártabbnak tűnik – innen válnak lát-
hatóvá a kősapkás tetők, amik bizonyos szög-
ből úgy néznek ki, mint Caspar David Fried-
rich képeinek feltorlódott jégtáblái –, keletről 
ugyanaz már inkább az egymás mellé rendelt 
kubusok lüktetése, teraszonként pedig kirajzo-
lódik, ahogy az aláapplikált üvegkockák kife-
jezetten játszivá teszik az elbillenni készü-
lő, sajátos L idommá csökkentett kőformákat. 
A tér egyes részei között nincs fontossági sor-
rend, a markánsan vakító kőegységek el-elfor-
dulva mindegyik szinten rendelkeznek vala-
milyen egyedi karakterrel, a térkombináció 

›
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Beépített terület: 650 m 2

A tervezés éve: 2012

Átadás éve: 2017

Építészet, vezető tervező: R EISZ Á DÁ M, 

FER NEZELY I GERGELY 

(FBIS ÉPÍTÉSZMŰTER EM)

Munkatársak (építészet): KISS DÁVID, 

MECZNER TÍMEA, BOROS JU DIT, 

VARGA CSA BA, 

VARGA KOR ITÁR KR ISZTI Á N

Látványterv: SZPEVÁR ATTIL A 

Kerttervezés: VASTAGH GA BI

 (GARTEN STÚ DIÓ), SZŐK E K ATA 
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A Melinda utcai ingatlan különleges nyílás-

záróinak egy részét a KAV készítette. A cég 

abban is egyedi a magyar piacon, hogy mér-

nökeik közül néhányan ma már kifejezet-

ten kutatással és fejlesztéssel foglalkoznak. 

Az üvegben és az alumíniumban ugyanis 

olyan lehetőségek rejlenek, amelyek a stati-

ka és az anyagtudományok határát is fesze-

getik. Ezt kihasználva olyan egyedi termékek 

megvalósításán dolgoznak, amelyek alap-

jaiban változtathatják meg az üvegről és 

az alumíniumról alkotott elképzeléseinket. 

Hogy milyen céljai és irányai vannak ennek 

a munkának, arról a KAV fejlesztési főmér-

nöke, Mravik Csaba mesélt.

Miért tartottátok fontosnak, hogy a cégen 
belül kutatás-fejlesztéssel is elkezdjetek 
foglalkozni?
A konfekcionális gyártás - vagyis kataló-

gusból rendelhető alkatrészekből történő 

összeállítás - uralja immár fél évszázada 

a világpiacot. A nagy rendszergazda beszál-

lítóinknál rengeteg mérnök dolgozik azon, 

hogy valamilyen aspektusból tovább fej-

lesszék a termékpalettájukat. Viszont mi 

vagyunk azok, akik közvetlen kapcsolatban 

vannak a lakóingatlant építtető vagy fej-

lesztő ügyfelekkel, így a tőlük érkező vissza-

csatolások és igények hozzánk érkeznek be. 

A nagy beszállítókhoz, rendszertervezőkhöz 

ezek az információk sokszor el sem jutnak, 

vagy nem találnak náluk fogadókészségre. 

Mi viszont valóban tudjuk azt, hogy mire 

van szüksége és milyen elvárásai vannak az 

ügyfélnek, s ezeket szeretnénk materializál-

ni a termékeinkben. Ez az elsődleges szem-

pont, így a fejlesztések során a „NYÍLÁS-

ZÁRÓ NEKEM” szlogenünk határozza meg 

a fő koncepciót. Vagyis a fejlesztések egyik 

iránya, hogy a lakóingatlant építő ügyfelek 

milyen szempontok alapján keresik a nyí-

lászárót és mi alapján döntenek. Ha ezek-

re a kérdésekre valódi választ adunk, azzal 

versenyképesebbek lehetünk, adott esetben 

előnyre tehetünk szert.

FEJLESZTÉSSEL AZ 
UNIFORMIZÁLÁS ELLEN

És mi a másik irány?
Bár az építészeti trendek jóval lassabban 

változnak, mint mondjuk a divat, azt lehet 

megfigyelni, hogy ebben a szegmensben is 

sokkal több interakcióra van szükség. Ha 

belegondolunk, hogy a nyílászáró az az épü-

letszerkezet, amivel nap, mint nap óhatatla-

nul fizikai kapcsolatba kerülünk, fontos, hogy 

ez a szükséglet ezen a területen is tovább 

legyen gondolva – akár szerkezetileg, akár 

esztétikai alapon is. Az építési projekteket 

fejlesztők és a rendszergazdák a nyílászá-

rókra azonban általában uniformizált szer-

kezetként tekintenek. Az a fő szempontjuk, 

hogy mindenféle megoldásba, épületbe – 

akár módosítás nélkül – passzoljanak. Sze-

rintünk ez a gondolkodás visszalépés. Mi 

fontosnak tartjuk, hogy a nyílászárók inspi-

rálóan hassanak az ügyfélre, az épületre, s 

igenis legyen kapcsolatuk a többi szerkezet-

tel és az építészeti elképzeléssel. Ezért jóval 

szabadabb fejlesztési lehetőségeket kere-

sünk, amelyek megvalósulásuk után alapjai-

ban változtathatják meg a szakma és az ügy-

felek viszonyulását a nyílászárókhoz.

Teljesen egyedi termékeken vagy inkább ter-
mékcsoportokon dolgoztok? 
Már a kezdetektől fogva az volt a cél, hogy 

egy olyan családot dolgozzunk ki, ami több 

funkcióra egyedi formában és kialakítás-

ban ráültethető. Emellett anyagfelhasz-

nálás szempontjából is szeretnénk túllépni 

a megszokott kereteken, s eddig nem hasz-

nált anyagokkal is dolgozni. Bízunk benne, 

hogy munkákkal egy olyan folyamatot tudunk 

elindítani, ami inspirálóan hat a szakmára és 

adott esetben a többi épületszerkezetre is.

www.kavaluminium.com


