
Ga. Mus, ad eos res dolor am adi officaborem 
seque Ga. Mus, ad eos res dolor am adi officabo-
rem Ga. Mus, ad eos res dolor am adi officaborem 
seque Ga. Mus, ad eos

Tervezés és megvalósítás éve

Nettó alapterület

Belsőépítész tervező

145



Próbálom felidézni az évet, amikor ennek a magazinnak a lapja-
in megjelent Batizi-Pócsi Gergő és Batizi-Pócsi Péter kétlépcsős 
hálógalériája (sárga lépcsősor és lépcsőfal remek fénytechnikával), 
emlékszem, arra gondoltam, hogy na végre: szín, ötlet, téralakító 
bútor. Ezek a tervezők olyan belsőtéri megoldással álltak elő akkor, 
10 négyzetméternyi tervezési területen (!), ami védjegyükké vált 
[2015/2., 118. lapszám – a szerk.]. Szakítás a közhelyekkel, kompakt 
meglepetéscsomagok, legyen szó építészetről, belsőépítészetről. 
Számomra azóta is ezt bizonyítják az újabb batlab-munkák. 

GÉZA KÉK 
AZ ÉG

6 I N 1 –  
BŰ VÉS Z M UTAT VÁNY  
A BATL AB-TÓL

  A cserépkályha (Felsmann Kristóf) 
árnyalata vitte el a kék irányába  
a doboz színét
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A doboztér gardróboldala, 
jobbra a leendő gyerekszoba 
részlete, balra a nappalié
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L egutóbb egy évtizedekkel ezelőtt épült társas-

ház legfelső szintjének egyik lakását „vették kéz-

be”. A 80 négyzetméteres lakás tulajdonosa egy 

fiatal pár, jelenleg egy pici gyerekkel, és a szo-

kásosnak mondható holmikon fölül olyan sportfelszere-

lésekkel (pl. szörfdeszka, snowboard), amelyek nem fér-

nek el bárhol, bárhogyan. A funkciókat illetően tehát az 

volt a megbízói kérés, hogy adott legyen egy-két önálló 

gyerekszoba kialakításának a lehetősége, és épüljön sok-

sok tároló. A lakás eredetileg két szobát kínált a további 

közösségi és vizes helyiségeken túl. A képlet elemei: egy-

másba nyíló kisebb helyiségek sorozata, a bejárat a sarok-

ról indul egy olyan előtérrel, amire négy ajtó nyílik, az elő-

térből egy hallba toppant a lakó/a vendég. 

A tér áttervezésének alaplépése volt, hogy – a helyi-

ségszámok felől tekintve – hat nagyobb alapterületű helyi-

ségből a falak, belső nyílászárók áthelyezésével, bontások-

kal két jól elhatárolható egységet hoztak létre (a bejárat 

melletti két kis helyiség – ma mosdó és tároló – mére-

tét, ajtónyílásait nem változtatták meg, ezt nem vettem 

bele az előbbi számolásba). Lett egy kényelmes szülői háló 

és egy nagy tér, amiben a terasz felőli részen a nappali-

val egybekapcsolt étkezőt és konyhát alakították ki a ter-

vezők, a belső szakaszon pedig – ahol korábban egy szo-

ba és a hall volt – egy dobozteret építettek fel. Ez a doboz 

több funkcióra is megoldást kínál. Egyrészt tágas fürdő-

szobát rejt, a szülői háló és az előtér felé pedig egy nagy 

és kényelmesen megközelíthető gardróbszekrényt. Más-

részt az elhelyezése módot ad arra, hogy nagyjából a régi 

szoba területén (majd ha szükség lesz rá) akár két külön 

gyerekszobát alakítsanak ki a szülők. Ez azért történhet 

meg, mert a kék doboz új közlekedési rendszert is terem-

tett a lakásban (ez a harmadik funkciója): a gyerekszo-

bának szánt helyiségbe az előszoba felől, a doboz mögött 

elhaladva is be lehet menni, de a nappali felől is beléphe-

tünk ebbe a térbe. Ráadásul a szoba ablaka olyan helyen 

van a főfalon, hogyha a teret kettéosztanák, akkor egyik-

nek is, másiknak lenne ablaka. Különleges gondolat ekko-

ra alapterületen dobozteret építeni, ám korunk szoká-

sai alapján egy társasházi lakásban cserépkályhát rakatni 

sokak szemében egyenesen úri huncutság. Pedig sok fővá-

rosi bérház lakásaiban működik még ma is, igaz, gázüzem-

re átszerelve régi cserépkályha. 

A lakás tulajdonosai tudták, hogy egy cserépkályhát 

szeretnének ebbe a lakásba (ami miatt a kályha alatti 

területen a födémet meg is kellett erősíteni). A kikísérle-

tezett, fröcskölt felületű zöldes szín egy mélyebb tónu-

sú, ezért a kályhának remek hátteret biztosító mélykék 

irányába vitte a doboztér falainak, ajtajainak színvilá-

gát. Eleinte furcsának tartották a megbízók ezt a mély-

kék árnyalatot, érthető, hiszen ekkora felületen valóban 

bevállalós. De minél tovább nézzük (remélem, tényleg 

más is így van vele), annál inkább beleszeretünk, annál 

jobban értékeljük, milyen remek barátságban van a fehér 

  Egyedi kivitelű konyhabútor Macsali 
Zsolttól; a mennyezeten kikandikáló 
vasbetongerenda részlete; a mennyezetről 
pedig a csodálatos Blum&Wolf lámpák
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A lakás eredeti alaprajzi  
elrendezése

A falbontások, faláthelyezések  
és a doboztér felépítése után

Elrendezés, ha egy gyerek lakja  
a gyerekszobát (a dobozt „feletti” 
helyiségről van szó)...

...és amikor már ketten vannak
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Tervezés éve: 2017-2018
megvalósítás éve: 2018-2020

Vezető tervezők: BATIZI-PÓCSI GERGŐ ÉS 
 BATIZI-PÓCSI PÉTER (BATLAB ARCHITECTS)

falakkal, bútorfrontokkal, a natúrfa burkolatokkal, búto-

rokkal. Az idea egy dolog, de azt meg is kell valósítani, 

ezért a batlab téralkotó bútorainak különlegessége min-

den esetben a szerkezeti kialakításban és a felületkeze-

lésben kereshető. Ennél a kék doboznál a váltások (lába-

zat, ajtók, falak) azonos síkban tartása és a különböző 

típusú (MDF, gipsz stb.), de egységes mélykék színre fes-

tett anyagok összehangolása nagy körültekintést igé-

nyelt. És ezzel a tömör, egyenletes színnel, a fehér falak-

kal izgalmas együtt látni a régi, nyersen hagyott belógó 

vasbetongerenda-részleteket.
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