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‹  A klasszikus helyi anyag-
használatot vitték tovább 
a tervezők, a megbízó ezen 
a házon, a téglát.

   Az épület a mai kor 
formanyelvén eleveníti fel 
a Lövérek jellegzetes 
építészeti elemét, a városi 
panorámára „irányított” 
verandát. 

Meghatározó elemei az 
épületnek, és a természetes 
környezethez is illők az ácsolt 
fa veranda és pergola.

Az osztrák határ közvetlen közelében járunk, a Sop-
roni-hegység alsó szakaszánál, amire már felkúszott 
a város, pontosabban beleszövődött a zöldövezet-
be. A Lövérekben a város integrálódott, összebarát-
kozott a természettel. Már nemcsak kikapcsolódni 
járnak fel a városlakók a nyaralóikba, hanem hét-
köznapjaikon is itt élnek, az alábbi példában pedig 
ez a lakófunkció az, mely különleges és értékes ele-
gyet hozott létre ezen a környéken, Sopron léptéké-
ből adódóan is. A helyszín korábbi, sajátos míves-
séggel formált villái – az ácsolt, panorámára nyíló 
verandáikkal és markáns tetőidomaikkal – jelentős 

TER MÉSZETES UR BA NIZÁCIÓS JELEN-

SÉG, HOGY A VÁROSOK BA N SZÉLSŐ-

SÉGESEN KÜLÖNBÖZŐ K AR A KTERŰ 

ZÓNÁ K IS K I A L A KULH ATNA K EGY-

M ÁS MELLETT, MELY EK ODA-V ISSZA 

R EAGÁ LNA K IS EGYM ÁSR A. 

SZÁ MOS TÉN Y EZŐ H ATÁSÁR A IDŐV EL 

EZEK A TERÜLETEK ÉR DEK ES V EGY Ü-

LETEK ET A LKOTNA K, ESETÜ NK BEN 

KÜLÖNLEGESET ÉS ÉRTÉK ESET, 

MELY HEZ TÖBBN Y IR E BÜSZK ÉN ÉS 

V IGYÁ ZVA V ISZON Y ULNA K A SOP-

RONI A K, A K IK KOR Á BBA N CSA K A Z 

IKVA-PATA K SZÉLESEN ELTERÜLŐ 

VÖLGY ÉT L A KTÁ K. 

elvárásokat diktálnak az építtetőknek, a tervezők-
nek és a kivitelezőknek egyaránt, akik erre a kör-
nyékre szeretnének újat alkotni. Határ menti terü-
let, melynek a közismert építőipari problémái és 
kihívásai miatt – gondoljunk itt például a szín-
vonalas és minőségi munka elvégzésére alkalmas 
szakemberek hiányára – talán kijelenthetjük, hogy 
egy sikeres projekthez itt szerencse is szükséges. 
A lakóház, melyhez közelítünk, megálmodói-
nak köszönhetően bőven értékén kezelte a hely-
színt, továbbá magát a funkciót is lelkiismerete-
sen alakította. A szerencsét itt az a konstelláció 

jelenthette, hogy sikeresen állt össze a szakmai gár-
da ahhoz, hogy a megbízók új otthonát megvaló-
sítsák. Takács Tamás, Svájcban élő magyar épí-
tészként nagyvonalú és minőségi tervet adott 
alapul, melynek belsőépítészeti kidolgozása Petheő 
Tímeát, a kiviteli tervek elkészítése pedig Men-
tes Gábort illette, Ifj. Orosz János pedig a gene-
rál-kivitelezést vezényelte le. Ennyi gondoskodás 
után azonban már nem akkora meglepetés, hogy 
a megbízónak a lakótérről megfogalmazott gon-
dolatai, valamint a bizalom a tervezők és a kivi-
telezők felé professzionális végeredményt hozott 

‹
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    A földszinten 
a közösségi, de az 
itteni privát részek is 
(konyha-étkező-
nappali-dolgozószo-
ba) a nap minden 
szakában közvetlen 
benapozást kapnak.

   A nappali részlete, 
háttérben a dolgozóval.

– talán ez az egyik legfontosabb, amit ennek a 
projektnek a kapcsán hangsúlyozni szükséges.
A nagyvonalú telepítés, valamint a tömegformá-
lás a játékos tértöréseivel és az így kialakuló han-
gulatos átmeneti tereivel markáns és magabiztos 
eleganciával ad otthont a négyfős család számára, 
a kívülről nagyon határozottan, mégis barátságos 
léptékben kezelt épület hangulata a család igényeire 
tökéletesen szabott lakóterek használatán keresz-
tül válik igazán érzékelhetővé. A ház egyik legfőbb 
karakterét a belső és külső terek folyamatos össze-
szövése adja teraszokkal, verandákkal, lugassal. Bár 
statikus rendszerről beszélünk, mégis mint egy élő 
organizmus, folyamatos változásra képes, mintha 

pulzáló puffer zónákkal lenne körbevéve az épület-
mag, amit évszakoknak, időjárásnak és egyéb élet-
helyzeteknek megfeleltetve módosíthatnak a lakói.
Hasonló igaz azokra az „okos falakra” is, melyek 
az épületgépészeti és tárolási lehetőségek-
kel együtt a ház szerkezetét adják. Csomópon-
ti kánaán ez, melynek csak egy kompakt, egy-
séges, végletekig letisztult vetülete látszik. Az 
elegáns és visszafogott belsőépítészeti megoldá-
sok mégis játékosak. Mindennek tervezett helye 
van, még a rendetlenségnek is, a ház pedig igazán 
csak akkor lélegzik fel és akkor lesz patinás iga-
zán, amikor a mindennapi holmikkal teleszóródik, 
és érezhető, hogy jó szolgálatot tesz a lakóinak.

A falak és terek pulzáló érzete miatt mint-
ha meghatározhatatlan volna, valójában meny-
nyi szinten és hány négyzetméterrel bír ez a ház. 
Amikor azt hinné az ember, már járt a fő funk-
ciójú helyeken, talál még egy saját edző- és 
moziszobát, tárolót, mosókonyhát, vagy egy 
újabb kis teraszt, ami lehet ugyanaz, mint az elő-
ző, csak már épp máshonnan szemléljük.
Az pedig, hogy pontosan hol van a Lövérekben 
ez a családi ház, inkább nem árulnám el. Kicsit 
elbújt, de ezt nagyon kedvesen és biztonságo-
san teszi – ez pedig pont megfelelő modor egy 
lövéreki családi ház számára, ahol olyan, mint-
ha minden nap luxusban nyaralnának a lakói.

‹

‹
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Tervezés éve: 2015-2016

Kivitelezés éve: 2016-2017

Beépített terület: 124,5 m2 + 15,8 m2 

VER ANDA

Lakóterület (nettó): 160,8 m2 (FSZT + EM) 

+ TER ASZOK + VER ANDÁK

Vezető építész tervező: TAKÁCS TAMÁS

Felelős tervező: MENTES GÁBOR

Belsőépítész: PETHEŐ TIMEA

»  Az üvegezett, ácsolt 
veranda nyáron összenyit-
ható a nyitott pergolával.

   A konzekvens, egységes 
anyaghasználat – tégla és fa 
– illeszkedik a tájhoz, 
a kerthez.

‹
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Az építészet és a világítástechnika világelső 
nemzetközi szakvására

2018. március 18 – 23. 
Frankfurt

Biztosítsa jövőbeni sikerét a legújabb világítási 
megoldásokkal! Merítsen inspirációkat a világ 
legfényesebb színpadán! 

150.000 m2 területen olvad össze dizájn és 
technika. Készüljön fel Ön is a találkozásra! 
Inspiring tomorrow.

www.light-building.com 
office@bdexpo.hu
Tel.: 1/346-0273

SZÉPEN ÉS  
SIKERESEN: A 
DIZÁJN ÜDVÖZLI  
A TECHNIKÁT

A MINŐSÉG ÉS INNOVÁCIÓ MÁRKANEVE
Würth Szereléstechnika Kft., 2040 Budaörs, Gyár utca 2., T +36 23/418-130, F +36 23/418-137, info@wuerth.hu, www.wuerth.hu

Ahol az átgondolt koncepció a kiváló 
minőséggel találkozik. 

Ahol a közületi projektek terén is egyedi 
jegyek hozhatók létre. 

Ahol az ötletek megkülönböztetnek a 
versenytársaktól. 

JAB Anstoetz közület - valósítsa meg 
velünk az elképzeléseit! 

JAB JOSEF ANSTOETZ KG MAGYARORSZÁGI KÉPVISELET
1126 Budapest,Agárdi út 3/B

Telefon: +36 1 235 6050, Fax: +36 1 235 6058
sales-hu@jab.de

www.jab.de


