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EGY FASORI LAKÁS

A 2001 óta fennálló Sőregi Mester Kft. megalakulását megelőzően 
egyéni vállalkozásként működött, így több mint 30 év tapasztalatával a 
háta mögött áll a vevők rendelkezésére. A folyamatos fejlesztéseknek 
köszönhetően modern géppark szolgál a precíz és a mai 
követelményeknek megfelelő minőségi termelés alapjául. Ezen alapokra 
épül a különféle igényű asztalosipari termékek termelése; ugyanúgy 
foglalkozunk kültéri nyílászárók, beltéri nyílászárók és beltéri tűzgátló 
ajtók, beltéri bútorok és belsőépítészeti elemek, lépcsők gyártásával.

Az apró részletességű belsőépítészeti munkákon túl 
lehetőségünk nyílt arra, hogy komplex beruházásokban is 
bemutatkozhassunk. Több magyarországi szálloda, illetve 

KOMPLEX ASZTALOSMUNKÁK MINŐSÉGI 
KIVITELEZÉSBEN

Sőregi Mester Kft.
2173 Kartal, Kodály Zoltán u. 29.
tel.: +36 28 439 463, +36 30 934 3011
info@soregimester.hu, www.soregimester.hu

közintézmény asztalos-termékeinek kivitelezésében vettünk részt.
Referenciamunkáink közt szerepel a teljesség igénye nélkül a Morgan 
Hitel és Faktor Zrt. falburkolatai, bútorai, illetve kárpitos bútorainak 
nagyrésze, a Park Inn by Radisson, a Park Inn by Radisson Sárvár Resort & 
Spa, Park Inn Hotel Zalakaros szállodák beltéri ajtói, bútorai, a Kempinski 
Hotel Corvinus közösségi terének, a Budapesti Music Centernek beltéri 
ajtói és hanggátló ajtói, továbbá a Pangea Hotel Nyíregyháza beltéri 
ajtói, Hard Rock Hotel beltéri tűzgátló ajtói, Valeo bútorai, falburkolatai.
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Leniscid usaestest reici 
rem etus volorehenis 

a tereinkkel együtt önkri-
tikát gyakorolunk mi is. De nem csak 
nekünk kellene, hanem annak is, aki tere-
inket tervezi. Lehet, hogy újra itt az ide-
je annak, hogy átgondoljuk a lakhatás kér-
dését. A jelenlegi helyzet új szempontokat 
teremthet. Más értelmet adhat az eddigi 
arányoknak, a kényelmetlennek, az egysze-
rűnek, a praktikusnak. Minden tér újra-
kezdhető és minden fal újravakolható. 
Megnyugtató, de egyben szomorú is arra 
gondolni, hogy az ember nem hagy nyo-
mot egy épületen. 

A Szilágyi Erzsébet fasorban 
álló négyszintes társasház a negyve-
nes években épült. Az épület tükörképe 

Ma
szomszédjának, rokona a környék moder-
nista lakóépületeinek, amelyek mind akkor 
épültek, amikor még Olasz fasor volt a 
neve az útnak, ahol a 61-es jár Hűvösvölgy 
felé. A környék épületei a 20. század első 
negyedéből valók, a mai napig a múlt szá-
zad hangulata lengi be az utcákat. Min-
denesetre ezt nem csak a házak külleme 
hordozza, de a lakások, és talán a lakók 
emlékei is ezt sugallják.

Ez a lakás is újrakezdte a történe-
tét, ám különlegesen személyes módon. 
Átalakítása nem egy hétköznapi munka-
viszonyon alapszik, hiszen az építész és 
a megrendelő testvérek. Az építész, Gőz 
Dorottya az Amoeba Group Kft. alapítója. 

Most, hog y mindenki otthon rekedt, átértékelődik a megszokott környezet.
Nem csak az idő-, de a térérzékünk is meg változott. Talán nem eg y esetben fény 
derül arra, hog y lakótereink mégsem arra voltak hivatva, hog y éljünk bennük. 
Inkább csak arra, hog y eg yedül leg yünk benne, vag y hog y soha ne leg yünk eg yedül, 
vag y ne is leg yünk benne eg yáltalán. 

Munkásságuk során több különböző bel-
sőépítészeti projekt került ki a kezük közül 
Budapesttől Barcelonáig, és többek között 
a BMC (Budapest Music Center) tervezői 
is ők voltak. A személyes kapcsolat sokszor 
inkább nehezíti a munkát, de Gőz Doroty-
tya jelen helyzetben pont az ellenkezőjét 
tapasztalta: „Ez a tervezés abszolút üdí-
tő kivétel volt, nekik nagyon határozott 
elképzeléseik voltak, én meg elég gyor-
san megtaláltam azt az elrendezést, amit 
mindhárman a lehető legjobbnak gondol-
tunk. Innen pedig már csak finomítani kel-
lett részleteket.” Az átalakítás fő koncep-
ciója az eredeti térelosztás egységesítése, 
a terek egybenyitása volt. Az eredeti 
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« A födémek gerendarácsos szerkezete 
miatt a terek összenyitása egyszerűbb 
volt, mint egy hagyományos, kéttraktu-
sos gangos társasházban

A lakásban korábban egy 
idős hölgy élt, az utolsó nagy 
szerelme közvetlen 
szomszédságában

lakásban összesen tíz ajtó nyílt, a jelenlegi-
ben csak négy maradt. A korábbi elrendezés 
sokkal tagoltabb volt, több kisebb helyiség-
re osztódott funkciók szerint a lakás. Köze-
pén egy ablaktalan, szabálytalan négyzet 
alapú, hall-szerű közlekedő állt kihasznál-
hatatlanul, amit három szoba fogott közre. 
A konyha pici és zárt helyiség volt az erede-
ti elosztásban. Az átalakítással mindenképp 
szerették volna feloldani az osztottságát, és 
nagyobb, világosabb, tágasabb tereket lét-
rehozni. A hall és a két szoba helyét egybe-
nyitották és konyha-étkező-nappali térré 
alakították. Ezáltal egy tágas, többfunkciós 
teret hoztak létre. A tervezés folyamán 
a konyha áthelyezése jelentette az egyik 
legizgalmasabb kérdést, de időközben kide-
rült, hogy a lakás adja magát erre az elren-
dezésre. A legutolsó és a legelső alap-
rajz között szinte semmi sem változott. 
Az új egybenyitott térben kapott kiemelt 
helyet a nyolcszemélyes különleges étkező-
asztal, melyet Krómer Ádám tervezett és 
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A megrendelők a hálóba 
nem szerettek volna nagy 
szekrényeket 

kivitelezett, ahogy a nappali dohányzóasz-
talát is. A vendégvárás-vendéglátás szere-
tete olvasható ki az asztal méreteiből, ami 
nem csak étkezőként funkcionál, hanem 
a „home office” helye is a lakásban. 
A lakásban kevés a tárólófelület, viszont 
ezt kiváltja a mindkét hálószobához csatla-
kozó gardróbszoba. 

Az építészet dramaturgiája, hogy 
terekkel vezeti a szemünket. Fontos, hogy 
miképp tárul fel egy tér, az, hogy mit pil-
lantunk meg először, amikor belépünk vala-
hova. A lakásban is fokozatosan bontakozik 
ki a látvány, az előszoba már láttat vala-
mit, ami hívogató, de még késlelteti a lakás 
központi terét. A lakás enteriőrjében a régi 
– új és egyedi tervezésű – és kész bútorok 
harmonikus arányára törekedtek. Foko-
zatosan találtak a megrendelőkre a régi 
bútorok, nem célirányosan keresték. 
A díszbeton-kiegészítők Járai-Szeglet 
Orsitól (OMANA Design) származnak. 
Az összeképhez tartozik az is, hogy az 
erkély greslap burkolata helyett az ere-
detileg is használt, fekete-fehér metlachi 
burkolatot állították vissza és külön ehhez 
kerestek bontott alapanyagot. A lakás-
ban csak fehér falakat találunk, és ez nem 
véletlen, hisz ezáltal a hangsúly a falra 
helyezett alkotásokra koncentrálódik. 
A megrendelők szeretik a fiatal kortárs 
képzőművészetet, a festményeket első-
sorban fiatal pályakezdő művészektől 

Tervezés és megvalósítás éve: 2019
Építész tervező: GŐZ DOROTTYA 
(AMOEBA GROUP)
Világítás: BELIGHT

(Kulcsár Rebeka, Farkas Aliz, Varga Emese) 
vásárolták. A hálóban Szabó Gábor fest-
ménye függ. Mindegyik képhez egy-egy 
személyes, szövevényes történet fűződik. 
A festmények különleges, galériaszerű meg-
világítást kaptak, melyet a Belight segített 
megtervezni. Más és más hangulati hatást 
lehet elérni és hangsúlyossá tenni ezáltal az 
enteriőrben. Nem berendezési tárgyai adják 
a lakás karakterét, hanem tágas térképzé-
se. Az átalakítások ellenére mégis emlékez-
tet saját korára, s talán valóban, a vakolás 
sem tud mindent elfedni.

Praktikus, átlátható 
terek a fürdőszobában is
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DISCOVER OUR NEW COLLECTION 
DELTALIGHT.COM
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H-1025 Budapest,
Szépvölgyi út 146. 
www.belight.hu
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