
� Az elmúlt években több tematikus és összegezô ki -
állítás nyílt, megjelentek kiadványok, egy lexikon,
mindemellett és elsôsorban sok sikeresen megva ló -
sult belsôépítészeti mûvel gyarapodott környeze tünk.
Mégis újra meg újra nézetkülönbségek és viták ge ne -
rálódnak mind a szakma „hivatalos” megítélése, „be -
so rolása”, mind a személyes megítélések tekinteté ben.

A következôkben, már nem elôször, igyekszem át te-
kintést adni, mely alapján megítélhetô kortárs bel sô -
építészetünk eredményessége, fôbb szakmai és al ko tói
törekvései, de legfôképpen társadalmi hasz nos sága.

A nézetkülönbségek egyik fô okának, e hivatás sa -
játosságából fakadóan, a belsôépítészet építészetet és
designt összekapcsoló funkcióját jelölném meg, mely
– nemegyszer vélt – személyes érdekellentéteket is
érinthet. Sietek hozzátenni, a gyakorlatban az együtt  -
mûködés általában eredményes, kollegiális, sok eset -
ben baráti, ugyanakkor a szakmai tömbök, fórumok
hivatalos szintjén elutasító is lehet.

A belsôépítészet is úgynevezett „szabad pálya”, mû -
velôi elsôsorban kisebb stúdiókban alkotnak. Hiva -
talos érdekképviseletüket a Magyar Építész Kamara
(MÉK) Belsôépítészeti Tagozata, a Magyar Alkotó -
mûvészek Országos Egyesülete (MAOE), szakmai
képviseletüket a Magyar Képzômûvészek és Ipar mû -
vészek Szövetségének (MKISZ) Belsôépítész Szak -
osz tálya hivatott ellátni.

A felsôfokú képzésben azok a megfelelô szak okta -
tói gárdával rendelkezô intézmények, amelyek magas
óraszám és kredit garantálásával a szakterület teljes
spektrumát átfogó, komplex képzést tudnak biztosí -
tani, elviekben eredményesen vehetnek részt az új
belsôépítész-generációk pályára állításában. Ez azon -
ban, több esetben, még sajnos csak illúzió. Sajnála tos,
hogy a tervezôk számára mûködési lehetôséget biz to -
sító kamarai tagság szabályozása, érthetetlen mó don,
a belsôépítészeti tagozaton kívüli személyek ré szérôl
megkérdôjelezhetô!
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Körkép a belsôépítészetrôl

Medveczky Kazimir: Park Inn by Radisson szálloda, enteriôr, Budapest / Kazimir Medveczky: Hotel interior. Park Inn by Radisson, Budapest
[2012]
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Medveczky Kazimir:
Park Inn by Radisson
szálloda, enteriôr,
Budapest / 
Kazimir Medveczky:
Hotel interior. Park Inn
by Radisson, Budapest
[2012]

Csavarga Rózsa: 
MOM Kulturális
Központ, enteriôr,
Budapest / 
Rózsa Csavarga:
Interior. MOM
(Hungarian Optical
Works) Cultural Centre,
Budapest
[2011]Fo
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Csavarga Rózsa: 
A Zsókavár utcai orvosi

rendelô váróterme,
enteriôr, Budapest / 

Rózsa Csavarga:
Waiting room interior.

Health centre, Zsókavár
Street, Budapest

[2012]

Fo
tó

: B
at

ár
 Zs

olt



Szakmánkkal kapcsolatos kérdéseket vethet fel a
kortárs iparmûvészet többi ágának az autonóm mû -
vészet irányába történô elmozdulása is, melyekre a
vá laszkeresés egy másik tanulmány témája lehetne,
hiszen a belsôépítészet integrálja az iparmûvészet kü -
lönbözô hagyományos mûfajait is, és lehetôségeinek
megfelelôen autonóm mûvészeti alkotásokkal is gaz -
dagítja tereit.

A vitás szakmai kérdésekre a választ nemcsak a teo -
retikus mûfaji elemzések, hanem maguk a tényle ge -
sen megvalósult mûvek adják. A fentiek értelmezé sé -
hez nézzük meg az utóbbi évek markánsabb trend jeit.

A kortárs magyar belsôépítészetben megfigyelhetô,
hogy a hatékony kommunikáció, a határokon át nyú ló
ipari termékfejlesztés, a felhasznált igényes, új anya -
gok, tárgyak, építési technológiák, a szintén hozzá -
férhetô szellemi innováció révén az enteriôrök esz -
tétikai és funkcionális színvonala közelít a fejlettebb
gazdasággal és lehetôségekkel bíró társadalmak épí té-
szeti tereinek minôségi szintjéhez. Ebbôl követ ke zik,
hogy a nemzeti, regionális sajátosságok, tradíciók
megtartása mellett – és az alkotók személyiségétôl
függôen – számos közös vonás, trend, szemlélet je -
lentkezik, akár párhuzamosan, akár egymással köl -
csönhatásban. Példa erre, hogy a magas igényszintre
oly kényes nemzetközi cégláncok a fejlesztéseiknél
szívesen alkalmaznak hazai tervezôket.  

Mindezt több szálloda, üzletlánc, irodaház, cég köz-
pont épületének minôsége bizonyítja (például a Park
Inn by Radisson szálloda, Budapest, melyrôl a külföldi
média is beszámolt, belsôépítész: Medveczky Kazi -
mir). Külhonban is elismert középületek valósultak
meg tervezôink asztalán született tervekbôl, például
Kínában és Bulgáriában (Nanshan Kulturális és Sport -
központ, Mûvészeti Múzeum, Sencsen, megvalósulás
alatt, építész: Zoboki–Demeter és Társai Építész iro -
da, belsôépítész: Gergely László; DSK Bank iroda épü -
let, Szófia, vezetô tervezô: Göbölyös Kristóf).

A formálás, az építészeti kialakítás szemszögébôl
nézve megfigyelhetô, hogy egyre markánsabb, impul -
zívabb, nemegyszer az ortogonális térhatárolásoktól
eltérô plasztikus térformákkal, vagy éppen nagy ele -
mekbôl konstruált, áttört felületet adó fal- és meny -
nyezetkialakítással dinamikus hatást keltô terek szü -
letnek. Gyakori és sikeres megoldásnak bizonyult a
különbözô, eltérô anyagok kontrasztjával erôs emo -
cionális hatást elérô, vagy a ritmikusan elrendezett
fémszalagokból kialakított nagyobb felületû mennye -
zetvilágítás látványát kihasználó tervezôi koncepció
(MOM Kulturális Központ, Budapest, belsôépítész: Csa-
varga Rózsa). Különleges térhatást biztosít az üveg -
mennyezet az alatta elhelyezett egyedi világítótesttel
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(Hotel Magyar Király, Székesfehérvár; Gál Ferenc Fô -
iskola díszterme, Szeged, belsôépítész: Somogyi Pál).
Arra is van példa, hogy a felületek ritmikus tagolású
plasztikával történô borítása, a megfelelô terem akusz -
tika biztosítása mellett, a tér valamennyi síkjának fi no-
man összehangolt tónusaival nyújt elegáns látványt
(Ligeti György Oktatási Központ, Budapest, belsôépí -
tész: Gergely László).

Számos közösségi térben nagy szerepet kapnak a
fa lakon megjelenô fotografikák, az egyedileg kom po -
nált printek, melyek más eszközzel nem helyettesít -
hetôen tematizálják az adott helyiség arculatát (Zsóka-
vár utcai orvosi rendelô váróterme, Újpalota, belsô épí -
tész: Csavarga Rózsa).

Tereinkben megjelennek, jól kiegészítve a markáns
építészeti térformát, a kortárs nemzetközi design leg-
jobb minôségû bútorai, világítótestei is (Boston Con -
sultig Group irodák, Budapest; Alkotás Point Irodaház

lobby tere, Budapest, belsôépítész: Ottlik György; Liszt
Ferenc Nemzetközi Repülôtér SkyCourt terének beren de -
zése, Budapest, tervezô: Közti Zrt., Tima Stúdió, bel -
sôépítész: Schinagl Gábor).

Fôvárosunk nagyszerû történeti épületállománya
két kiemelkedô közintézményének, a Pesti Vigadónak
és a Zeneakadémiának a gyönyörû belsô terei újra tel -
jes pom pájukban láthatók (kiegészülve több szolgál -
ta tás bô vítésével).

Belsôépítész tervezôik – Gothárd Erzsébet és Ma -
gyari Éva – munkájukért számos díjat kaptak (Gothárd:
Év Belsôépítésze díj – Vigadó, Magyari: Év Belsô épí -
tésze díj – Zeneakadémia).

Örömteli fejlemény, hogy szaporodnak az olyan
munkánkat elismerô díjak, mint az Év Irodája elis me-
rés, mely szintén hozzájárul a minôségi belsôépí té -
szeti tervezés nagyobb publicitásához. Az Év Irodája
2015 különdíját például a budapesti Waberer’s Inter -
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Schinagl Gábor: 
A Liszt Ferenc

Nemzetközi Repülôtér
SkyCourt utasforgalmi

csarnoka, enteriôr,
Budapest / 

Gábor Schinagl:
Interior. SkyCourt

passenger hall. Liszt
Ferenc International
Airport, Budapest

[2011]
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national Nyrt. vezérigazgatói irodája nyerte el (belsô -
építész: Csavarga Rózsa).

Visszatérô probléma, hogy kiállításokon „tárgyat”
kérnek tôlünk. A tárgyalkotás a mûködésünk fontos
részterülete, azonban ami a mûhelyhátteret illeti, az
sajnálatosan megváltozott. Alig van felkészült, egyedi
terveket megvalósító cég, amely mobil bútort képes
minôségben elôállítani. Ez azért is sajnálatos, mert a
bútortervezés egykor erôssége volt a szakmának. Ki -
rály József, Mezei Gábor, Fekete György, Mikó Sán -
dor, Bánáti János és több kiváló kolléga számtalan
egyedi bútort készített karakterben és anyagban is
szé les skálán mozogva. E téren a kivételek között em-
líthetô Snopper Zsuzsa egyedi megbízásokhoz kap -
csolódó bútorai (Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia,
Felcsút, Flor szék).

A kiállítástervezésnek is nagy hagyománya van szak -
mánkban. Az utóbbi évek fontos eseménye volt a Pes -
ti Vigadó épületében 2014-ben rendezett, a mes ter -
hez méltó színvonalon és atmoszférában komponált
„…összekötni az eget és a földet…” címû, Makovecz
Imre életmûvébôl válogatott kiállítás (tervezô: Mezei
Gábor ). Úgyszintén különleges feladatot oldott meg
a velencei 14. Nemzetközi Építészeti Biennále magyar
pavilonjában megvalósított építészeti kiállítás. Mind a
bejárati tér, mind maga a kiállítási anyag elrendezése
figyelmet érdemlô volt (tervezô: Jakab Csaba és Már-
ton László Attila).

És legvégül meg kell említeni egy új jelenséget a
hazai belsôépítészetben: az egyediség közösségi funk-
ciókat ellátó terekben való megjelenésével társadalmi
viselkedési szokások változtak meg. Azok a fiatalabb
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Csavarga Rózsa: 
A Waberer’s

International Nyrt.
vezérigazgatói irodája,

enteriôr, Budapest /
Rózsa Csavarga:

Interior. Office of the
Director General.

Waberer’s International
Plc., Budapest
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generációhoz tartozó kollégák, akik már nehezen
tudtak nagyobb irodákhoz csatlakozni, egyedül vagy
kisebb csapatot alkotva, munkáikban új és régi anya -
gokkal, színekkel kísérletezve egyedi forma- és tárgyi
világot, atmoszférát teremtettek. Az ô érdemük, hogy
a belváros egykor szebb napokat élt, mára lerobbant
üzleteiben, lakóházak üresen kongó, gangos belsô ud -
varaiban új közösségi életterek jöttek létre. Többek
között a világ itt nyüzsgô ifjúsága révén került fel Bu-
dapest az eklektikus építészete, csodás fekvése és ki -

emelkedô kulturális látnivalói okán méltán megér de -
melt helyére a nemzetközi turisztikai élmezônyben.

Áttekintésünk nem lehetett minden részletre kiter -
jedô, de vázlatossága mellett is, úgy hiszem, bemu tat -
ja a kortárs hazai belsôépítészet színvonalát, sok színû
tevékenységi körét. SCHINAGL GÁBOR

belsôépítész, 
az MKISZ Belsôépítész Szakosztályának vezetôje

Jakab Csaba – Márton László Attila: A 14. Nemzetközi Építészeti Biennále magyar pavilonja, enteriôr, Velence / 
Csaba Jakab – László Attila Márton: Interior. Pavilion of Hungary. 14th Inter national Architecture Exhibition, Venice

[2014]
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