
AZ ÚJBUDAI TETRIS HÁZNÁL , AMIN

LEHETET T, CSAVARTAK EGYET

Megkomponált 
rendezetlenség 

Vezető tervezők: FERNEZELYI GERGELY DLA, R EISZ ÁDÁM, 
VARGA KORITÁR KRISZTIÁN, VADÁSZ TAMÁS –  
FBIS ÉPÍTÉSZMŰTER EM
Szerző: MOLNÁR ÁGNES
Építészeti fotó: DANYI BALÁZS

42



43



A z utóbbi évek társasház-építési boomjának foko-
zódó versenyében egyre inkább érezhető a mar-
kánsabb koncepcióra épülő, egyedi jegyekben és 
megoldásokban bővelkedő épületek megjelené-

se. Ilyen az újbudai Mezőkövesd út és a Fehérvári út találko-
zásánál tavaly átadott Tetris Ház is, melynek nevét – és ezzel 
együtt valamelyest vizuális koncepcióját is – a fejlesztő OTP 
Ingatlan Zrt. találta ki. Az ingatlanfejlesztő belső pályázatá-
nak nyertese, az FBIS építészműterem a színes építőelemek-
ből álló játék túlzottan egyértelmű leképezése helyett elvonat-
koztatva közelítette meg a tervezést, és az épület szétdarabolt 
tömegeinek elforgatásával, a lyukarchitektúrával játszva egy 
mozgalmas homlokzatú, egyedi alaprajzú épületet alkotott 
meg, aminek szokatlan belső struktúrájában a régi gangos há-
zak függőfolyosói is visszaköszönnek, természetesen ezek sem 
megszokott formájukban. 

A telek lokációját tekintve a Tetris Ház egy nagyon ve-
gyes képet mutató területen valósult meg. Az épületet egyik 
irányból a 70-es években épült albertfalvai lakótelep, a másik-
ból néhány magastetős ház, a Fehérvári út irányából a 2018-
ban átadott, felújított, sárga tetejű Budafok kocsiszín [lásd 
erről: Zsuppán András: Ahol a villamos aluszik – A megújult Bu-
dafok kocsiszín – Takács Ákos (CÉH Zrt.), Octogon 2018/7., 147. 
– a szerk.], délről pedig a városhatár érzetét keltő pusztaság, 
mögötte az ELMŰ-telep, messzebb pedig ipari létesítmények 
fogják körbe. Bár a telek méretéből adódóan egy jóval masz-
szívabb lakóház tömbje is elfért volna itt, a tervezők mégis egy 
hatékony, belső tereiben is jól strukturált épületet képzeltek 
ide. A megszületett, három lépcsőházból, 267 lakásból álló tár-
sasház – ami tagolása révén messzebbről akár több különálló 
tömbnek is tűnhet – a különböző magasságú épületrészek tö-
megeinek feldarabolásával és ezek összeforgatásával jött létre. 
A némileg szokatlan alaprajz – ha valamihez feltétlenül hason-
lítani szeretnénk – mintha egy egyenes vonalakból megrajzolt, 
felálló farkú kutyát ábrázolna. 

Az épület tömegének feldarabolása és elforgatás révén lét-
rejött három különböző, hat, hét és nyolc emelet magasságú 
tömb egységes képe mellett is mind a maga külön világát mu-
tatja. A telekhatárhoz legközelebb eső, a Mezőkövesd út és 
a Fehérvári út sarkán álló épületrész tömbje kapta a vezető sze-
repet, és mivel ez fordul a tízemeletes lakótelepi házak felé, itt 
az építészek magasságban elmehettek, ameddig lehetett. A Me-
zőkövesd út másik sarkához közelebb eső tömb az utca túl-
oldalán álló, 5-6 emeletes épületekkel kerül kapcsolatba, így 
ez egy alacsonyabb, szerényebb tömeggel bíró egység lett, míg 
a telek déli részén egy hosszanti tömb jött létre a kettő közötti 
magassággal és tömeggel. A három tömb dinamikáját, tömeg-
játékát még azzal is fokozták az építészek, hogy az egymás fe-
lé forgatott tömegek időnkét tudatosan nem merőlegesen vagy 
párhuzamosan helyezkednek el, hanem alig észrevehető szög-
ben közelednek egymáshoz, ami által az épületen belül szűkü-
lő-szélesedő belső terek jöttek létre. A tömegek elforgatásának 
köszönhetően létrejött rengeteg homlokzat is kellően mozgal-

mas lett. A lyukasztásokkal játszva, az ablakok és loggiák rend-
szerét helyenként tudatosan összezavarva, egyfajta megkom-
ponált rendezetlenséget hoztak létre az építészek. A telekhatár 
közelében lévő homlokzatot időnként meglepetésszerűen tö-
rik meg a síkból kiugró acélkorlátos erkélyek, melyek a hátsóbb 
traktusokban változó mértékben, de nagyobb hangsúlyban 
vannak jelen. Kihívást jelentő feladat és izgalmas játék lehetett 
egyszerre mérnöki és artisztikus szemmel keresni a legoptimá-
lisabb egyensúlyt a homlokzatok kialakításakor, közben végig 
figyelemben tartva a homlokzat mögött megbúvó lakások alap-
rajzait is. A homlokzat „összezavart” rendszere miatt egyéb-
ként még az azonos méretű lakások esetében is előfordult, 
hogy az egyik lakás nappalija alá a másik lakás hálószobája ke-
rült. A lyukarchitektúra játékosságát erősíti az ablakok vonalá-
ban megjelenő sárga falfelület, ami befordul az erkélyek belső 
oldalára és az ablakok kávájára, amitől a fehér homlokzat opti-
kailag még jobban kirajzolódik. 

Az épület tömegének feldarabolása és elforgatása azt is le-
hetővé tette, hogy belsejében egy nyitott közlekedőrendszert 
alakítsanak ki, így a lakók több útvonalon is megközelíthetik 
lakásaikat. Ha a Fehérvári úti főbejáraton át érkezünk, egy kelle-
mesen kialakított előtérbe érünk, innen pedig vagy a lift felé ka-
nyarodunk el, vagy felfedezhetjük az épület belső, nyitott, füg-
gőfolyós közlekedőrendszerét, amelyek központjaiban kisebb, 
a gangos házak udvaraira emlékeztető belső terek jöttek létre. 
A függőfolyosók azonban nem futnak teljesen körbe, hanem egy 
olyan hálózatot alkotnak, melyek helyenként kisebb hidakkal 
kötik össze a lakások bejáratát a folyosóval. A folyosó néha vá-
ratlanul irányt vált és a másik oldalon folytatódik tovább, vagy 
éppen a befordított épületrészek belső homlokzatához kapcsoló-
dik. A rendszer nem csak építészetileg izgalmas, de tűzvédelmi 
szempontból is előnyös, költséghatékony megoldást jelentett.

A z elforgatások, a különböző traktusmélységek, a loggi-
ák miatt nehezen lehetne meghatározni a ház standard lakás-
méreteit, de jellemzően másfél-kétszobás, 48-60 m2 közötti 
alapterületű lakásokat találunk, emellett kisebb garzonokat 
és négyszobás lakásokat is kialakítottak, a legfelső szint nagy 
tetőteraszos penthouse lakásai pedig mind egyediek. A laká-
sok különlegessége, hogy fűtésükről, hűtésükről és meleg-
víz-ellátásukról hőszivattyúk gondoskodnak – a felületi hű-
tő-és fűtőrendszer csövezése a tartószerkezet alsó részébe 
került –, így nem volt szükség sem radiátorok, sem klíma ki-
építésére, a lakások egyes helyiségeinek hőmérséklete mégis 
egyedileg szabályozható maradt.

A ház pinceszintjén 201 férőhelyes teremgarázs, a földszin-
ten zárt gépkocsitároló található, emellett további 37 udvari 
parkolóhelyet is kialakítottak. A garázs sárga színű, perforált 
acél, terpesztett lemez burkolata szintén bekapcsolódik a de-
signjátékba, és máshol is megjelenik az épület nagyobb felüle-
tein. A ház elrendezése azt is lehetővé tette, hogy három utcai 
kapcsolatos park és egy belső, játszóteres udvar is létrejöhetett, 
ezek mellett az utcai fronton két üzlethelyiséget, a belső rész-
ben pedig különböző tárolókat alakítottak ki.

Az épület tömegének feldarabolása és elforgatása  
azt is lehetővé tette, hogy belsejében egy nyitott közlekedő- 

rendszert alakítsanak ki.
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  A lyukasztásokkal játszva, az 
ablakok és loggiák rendszerét 
helyenként tudatosan összezavarva 
egyfajta megkomponált rendezetlen-
séget hoztak létre az építészek

  A három lépcsőházból álló társas- 
ház a tagolások révén messzebbről 
akár több különálló tömbnek is tűnhet
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Ga. Mus, ad eos res dolor am adi 
officaborem seque Ga. Mus, ad eos 
res dolor am adi officaborem Ga. Mus, 
ad eos res dolor am adi officaborem 
seque Ga. Mus, ad eos res dolor am 
adi officaborem seque
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  Az FBIS építészműterem a színes 
építőelemekből álló játék, a Tetris 
túlzottan egyértelmű leképezése 
helyett elvonatkoztatva közelítette 
meg a tervezést

Tervezés éve: 2016-2018 
Építés éve: 2018-2019 
Összes hasznos alapterület: 15 625 M2  
(267 DB LAKÁS)

Generáltervező: FBIS ÉPÍTÉSZMŰTER EM
Vezető tervezők: FERNEZELYI GERGELY 
DLA, R EISZ ÁDÁM, VARGA KORITÁR 
KRISZTIÁN, VADÁSZ TAMÁS 
 (FBIS ÉPÍTÉSZMŰTER EM)

Építész munkatársak: GÁL-TÓTH ALPÁR, 
HAVANECZ MÁRK, JUHÁSZ JANKA, 
KŐRŐSI KITTI, KISS DÁVID,  
KOVÁCS GÁBOR, PÁSZTOR IVETT, 
SEBESTYÉN PETR A, TŐZSÉR ERIKA 
(FBIS ÉPÍTÉSZMŰTER EM) 

Kertterv: GEIGER NÓR A 
(M&M GAR DEN)
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A 201 férőhelyes teremgarázs és  
a földszinti zárt gépkocsitárolók 
mellett további 37 udvari parkoló- 
helyet is kialakítottak
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