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A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program azzal a céllal indult, hogy
olyan európai színvonalú tornatermek, tantermek és tanuszodák épüljenek, amelyek
hosszú távon szolgálják elsősorban a fiatalok fejlődését, kapcsolódva a mindennapos
testneveléshez, valamint teret adva az egyesületi vagy civil sportéletnek. A kormány
a Nemzeti Sportközpontokat (NSK) jelölte ki építtetőkként, és rögzítette, hogy az ún.
TTT program keretében megvalósítandó valamennyi beruházás teljes egészében központi költségvetési forrásból valósuljon meg. A program első üteméről az Országépítő
2017/4-es számában – egy többrészesre tervezett sorozat első elemeként – részletesen beszámoltunk. Azóta zajlik a második ütem is. Változott-e valamit a koncepció?
– tette fel a kérdést Dénes Eszter.

Jánosi János: A legnagyobb változást
hozó, igen nagy bátorságot igénylő lépés
az volt, hogy míg az első ütemet jószerével hárman vittük végig, a második ütem
során az adaptációkon közel húszan dolgoztak. Mi egy-egy épület gazdái voltunk
mindeközben. A hármas kör tehát lényegesen nagyobbra tágult. Visszanézve nagyon érdekes egymás mellé tenni a közel
ötven tanuszodát, amely ebben a rendszerben készült.
› Mivel indokolható ez a lépés?
J. J.: A hatvanas évektől épített művelődési házakat vizsgálva megállapíthatjuk,
hogy egy-egy ilyen épület ugyanúgy nézett ki például Adonyban, mint Bakony-

TTT PROGRAM
Új szemlélet a tipizálásban II.
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csernyén. Ezeket központilag utalták ki
az egyes településeknek, majd maradtak
magukra az üzemeltetéssel és egyebekkel a szocialista rendszerben… Ezek mint
építészeti formák a mai napig is idegen
testek egy-egy település szövetében.
Jellegzetes formavilágukkal − aszimmetrikus, alacsony hajlásszögű tetejükkel,
vasbeton pilléreikkel − sosem azonosult
a közösség. Számomra az volt tehát az
elsődleges kérdés, hogyan tudjuk ezt
kiküszöbölni ebben a programban. Általánosságban, saját tapasztalatainkból
kiindulva tudjuk, hogy nagyon nehéz
okosan adni, a másik félnek pedig ezt
elfogadni, jó gazdává válni, még abban
az esetben is, ha ingyen adják… Mi már

az elején leszögeztük, hogy csak úgy
vállalunk adaptációt, ha azt felelősséggel tehetjük, azaz van egy építész, aki
megnézi a helyszínt, és mindent kézben
tart, hogy odaillő, és a közösség által is
szerethető ház szülessen.

› Rengeteg helyszínről beszélünk, az ország legtávolabbi sarkaiban. Hány építészre volt szükség, és mi alapján vonták
be őket a munkába?
J. J.: Nem mellékes, hogy a legfontosabb közös jellemző bennünk és a tágabb körből bevont tervezőkben a főépítészi gondolkodásra való képesség.
Azt valljuk, hogy a főépítészi munka
az építészet szerves részét képezi.
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Ez a világlátás, és a gyakorlatban szerzett tapasztalataink befolyásolták a
mintatervprogramban is megmutatkozó hozzáállásunkat. Nem tettünk mást,
mint amit főépítészekként is tennénk
saját településünkön: nemcsak a helyszínt, hanem az egész települést körbejártuk, megkeresve azokat a fogódzókat, támpontokat, amelyek alapján egy
helyénvaló adaptációt tudunk letenni
az asztalra. Ez a hozzáállás azonban
rengeteg energiát igényel. Fölismertük:
ahhoz, hogy ne magunkat ismételjük,
és hogy a felelősséget is vállalni tudjuk, tágítani kell a kört.

Turi Attila: Ezek a tervezési munkák nem
a portfóliónk nyitóoldalára kerülnek.
Meggyőződésem, hogy általánosságban, de különösen Magyarországon egy
megbízható középminőség – sztenderd –
hiányzik leginkább. Amiket mi az építészeti közéletben látunk, azok petárdák
és csillagok, de társadalmi szinten nem
ez a legfontosabb. Megbízható, minőségi szolgáltatásra van szükség. A szakmai
közéletben feltűnő művek nagyszerűek és inspirálóak, újabb gondolatokat
hoznak, ezért rendkívül jelentősek.
Országépítő 2018|01

Ugyanakkor észre kell vennünk: ha végigmegyünk egy településen, jó, ha száz
házból egy képvisel olyan színvonalat,
hogy le lehet fotózni. Sajnos az, amit mi
építészeti közéletnek hívunk, valójában
egy zárt klub saját világa, ami nem nyit
az emberek felé. Sopánkodhat a szakma a tehetségtelen kollégák és az ízlés
nélküli megrendelők miatt, de ez csak
tünet, szimptóma. Ebben a programban
mintatervek alapján épülnek olyan házak, amelyek, tapasztalatunk alapján,
alkalmasak arra, hogy a Kárpát-medencében bármilyen közegben megtalálják
a helyüket. Ez az egyik legfontosabb
tényező! Nem állítom, hogy ha minden
egyes helyszínen a nulláról kezdenénk
a tervezést, nem születhetnének adott
esetben jobb épületek, de az bizonyos,
hogy egy megbízható középsztenderdet
képviselnek, melyeket a települések közössége és vezetése is a sajátjának érez.

› Ez kétségtelenül a legnagyobb eredménye ennek a programnak. Manapság nem
jellemző, hogy a középületek olyan építészeti és kivitelezési minőséget képviseljenek, ami inspiráló és példamutató lehet
egy közösség számára…

J. J.: Nem titok, hogy ennek a megbízásnak volt egy előélete. Ennek során az
aktuális, kortársnak mondott építészeti
divatnak megfelelően egy tömbben megjelenő, kompakt épületben gondolkodtak
a tervezők. Egy ilyen megjelenésű épületet – kilencméteres párkánymagasságával − azonban nagyon nehéz beilleszteni
egy kisvárosias zártsorú, vagy egy falusias fésűs beépítésbe, a kis léptékű, oromfalas házak közé. Turi Attila tornateremalaptervében az volt az újdonság, hogy
amit lehetett, kisebb tömegekre bontott,
ezáltal könnyebb beleilleszteni a különböző települési szövetekbe.

› Ilyen szempontból a tornaterem rugalmasabban alakítható, míg a tanuszodának
talán csak a főhomlokzata, hiszen egy kompaktabb tömeget és szigorú funkcionális
rendszert kell követni. Milyen építészeti
környezetbe kerültek ezek az épületek?
T. A.: Ezek az épületek kilencven százalékban földszintes vagy földszint
+ egyszintes hagyományos beépítésű
környezetben épültek. Ahogy a vörösiszap-katasztrófa utáni újjáépítésnél,
itt is olyan mértékű volt a felénk áradó
bizalom, hogy – a meghatározó paraméterek keretei között − szabad kezet
kaptunk a tervezésben. De vajon mi
a helyes döntés ebben a helyzetben?
A legújabb, trendinek mondott irányzatot kell ráerőltetni az adott közegre?
Ez óhatatlanul diszkrepanciát szül, hiszen egy kistelepülés befogadóképessége és a világtrendet követő „pesti magas
építészet” között óriási a különbség. Ne
feledjük el azt sem, hogy ami ma divat,
az holnap már nem feltétlenül lesz az.
Ebben áll a felelősségünk: megtalálni azt
a középutat, ami még érthető az adott
település nyelvén, ugyanakkor építészszemmel sem avítt, s együtt tud élni a
környezettel. Nem penetrálja és nem

degradálja azt, együtt tud öregedni a település épített környezetével. Azt, hogy
végül megtaláltuk-e ezt a határvonalat,
majd eldönti a szakma és az utókor.

keverék, amely távolról vagy egy pillantásra
„a mindig is ott volt”, míg közelebbről, jobban megvizsgálva az egyértelműen „most
épült” érzést váltja ki a szemlélőből.

› Milyen eszköztár állt rendelkezésre?
T. A.: A tornatermeknél megjelenő árnyé-

Terdik Bálint: A tornatermek nagyobb

koló lamellák egyértelműen a 21. századot
képviselik. Az anyaghasználat, a szalagablakok szintén beazonosíthatóvá teszik az
építés korát. Ugyanakkor az oromfalaknak,
pilléreknek a történeti építészetben megjelenő archetípusait használtuk fel. Az építészeti részét tekintve ez tehát egy jó arányú

szabadságot engednek meg. Fontos tudni,
hogy azokon a kistelepüléseken, ahová
ezek épülnek, jellemzően nincs más nagy
terem, amit a közösség egyéb célra is felhasználhat. Ezért arra is gondolnunk kellett, hogy ezeket bizony bálra és egyéb
eseményekre is igénybe fogják venni.
Ebben a Nemzeti Sportközpontok, mint
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beruházó, partner volt. Előrelátó módon
védőszőnyeget és burkolatot tervezhettünk be valamennyi tornaterembe.

› Miben tudott többet nyújtani a helyénvalóságon túl ez a hozzáállás?
J. J.: Gyakran hallom a kollégáktól,
hogy „nektek könnyű, kapjátok a munkát, mert az általatok képviselt építészet ma nagyon megy…”. Azon azonban
kevesen gondolkodnak el, hogy miért
alakult ki ez a bizalom. A Beregben,
hasonló rendszerben és hozzáállással,
megépültek az árvízi újjáépítésben az
általunk tervezett házak. A pénz nem
tűnt el, a mai napig lakják és szeretik
ezeket az épületeket. Politikai beállítottságtól vagy építészeti stílustól függetlenül mindenki egyetért abban, hogy
ezek helyénvaló, működő épületek. Ennek alapján kerestek meg bennünket
a vörösiszap-katasztrófát követően,
és most is, amikor ez a program megrekedt. Nekünk volt egy jól bejáratott
rendszerünk, ki tudtunk állítani több
mint húsz építészt, akik végigjárták az
országot. Ráadásul van egy vándoriskolás hálózatunk, amely tevékenyen
részt vett ebben a feladatban.

T. A.: A magyar társadalomban él egyfajta kép a kivitelező és az építész
kibékíthetetlen, antagonisztikus ellentétéről. Ebben a folyamatban mi
igyekeztünk erre rácáfolni – és ebben
van a másik nagy titok. Bizony, itt is
szeretett volna mindenki a saját érdekeinek megfelelő módosításokat: fehér műanyag ablakot a fa helyett stb.
A munkatársaink azonban tudtak velük beszélgetni. Nem ravaszkodni,
hanem meggyőzni, hogy nem a parciális érdekek mentén kell haladni,
mert itt valami nagyszerű dolog fog
megszületni. Természetesen köttettek kompromisszumok is. Bizonyára
van olyan csomópont, amit le lehet
fotózni, mert nem tökéletes – de attól
még megfelelő −, és hosszan rágódhat
rajta az, akinek erre van indíttatása.
De ebben a történetben ez egyáltalán
nem lényeges.
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› Hogyan értsük azt, hogy ezek az épületek nem a portfólió nyitóoldalára illenek?
T. A.: Makovecz Imre gondolatát továbbszőve úgy vélem, hogy ha ötvenévesen
egy építésznek az önmegvalósítás a fontos, akkor ott baj van. Ebben a korban
már a szolgálatnak illik fontosnak lennie:
mit képes egy adott helyen megalkotni,
mi lesz annak az utóélete, a kisugárzása,
milyen közösséget tud létrehozni, milyen
akaratcsírákat tud elültetni. Az irigykedőknek azt tudom mondani: ez a program nem az önmegvalósításról szól, hanem a szolgálatról − egy kultúra pontos
szolgálatáról, ami nem egyszerű terep.
Ilyen értelemben mi egyedül vagyunk. A
második ütembe hozzánk hasonló, elsősorban a regionalizmusban gondolkodó
építészeket vettünk be. Akik felelősséget
vállalnak a műért, akiknek a szolgálat az
elsőrendű. Ez nem áll szemben az építészeti kvalitással, hanem nézőpont, perspektíva kérdése.

› A program második üteménél tartunk.
Beszélhetünk valamilyen evolúcióról?
J. J.: Ami a feldolgozást illeti, az evolúció
abban állt, hogy kiterjesztettük a résztvevők körét, a regionalizmust szem előtt
tartva. Másfajta ízt hozott Borbás Péter,
Dénes György, Bánhidi László adaptációja – meglepődtünk, mennyi mindent
lehet még ebből kihozni. Ami a műszaki
alapterveket illeti, azok nem változtak.
Öt év múlva azonban fontos lenne ös�szehívni a használókat, tornatanárokat,
hogy beszámoljanak a tapasztalatokról.
Ez igen reprezentatív, országos szintű
felmérés lehetne. Az eredmények tükrében akár a szabványok megváltoztatását is el tudnám képzelni.

› Vajon más funkció esetén is érdemes lehet a tipizálás útját járni?
T. B.: Ez nem feltétlenül funkció kérdése. Ha van egy előre kitűzött cél, adott
pénzösszeggel, melyet hatékonyan kívánunk elkölteni, akkor felvállalhatatlan
műszaki változatossággal nem lehet
élni. Azaz a cél csak sztenderdizálva valósítható meg. Ha csak pénzt rendelünk

hozzá, előfordulhat, hogy az ország két
pontján óriási különbség mutatkozik az
ár-érték arányban.

T. A.: Minél összetettebb és átszellemültebb a funkció, annál nehezebb ebben a
rendszerben gondolkodni. Az iskolák esetében bizonyos épületrészeknél (az aula
elrendezése, osztálytermek, tornaterem,
közösségi terek) vannak olyan alapmegoldások, amelyek mintaszerűen, ajánlati
szinten – építtetők, programalkotó szakemberek, monitoringintézmények és a
tervező szakma részére − alkalmazhatók.
Ilyen, ajánlati szintű megfogalmazást meg
lehet tenni egy kórháznál is. Ettől még végtelen a variációs lehetőség. Ami az építési
helyszínt illeti, minél inkább meghatározott
a szövet, annál kevésbé járható ez az út.
J. J.: Úgy vélem, hogy a tipizálás általában
jó program kérdése. Az újkori történelem során a szociálisbérlakás-építésben
rendszeresen éltek a tipizálás lehetőségével, nagy sikerrel. Szociális feladatnál
én ma is el tudom képzelni ezt az utat.
Ugyanakkor nagyon fontos a jól meghatározott program, az, hogy központilag
szervezve, hatékonyan lehessen elkölteni
a pénzt, jól megfogalmazott célra. Erre jó
példa a Wekerletelep, vagy a Bárczy- és
a Klebersberg-féle iskolaépítési program.

› Az eddig megvalósult épületek zöme
falusias vagy kisvárosias környezetbe
került. Amennyiben már a nagyvárosi
szövetben mozgunk, ott csak a pályáztatás hozhat jó eredményt?
T. A.: A pályáztatás nem a terv, hanem a
tervező kiválasztására alkalmasság megítélésére szolgál. Szó nincs arról, hogy
csak a tervről szólna. Ennek alapján ki
lehet mondani, hogy igen, az illető meg
tudja oldani a feladatot. Sajnos abból
van a legtöbb konfliktus, hogy sokan
úgy gondolják, a nyertes tervbe már senki nem szólhat bele. Magyarországon
kétfajta tervezői kiválasztást ismerünk:
a transzparens pályáztatást, és a „sógorkoma” módszert. Egyik sem fedi le a valós
igényeket. Álljon itt innsbrucki barátom
példája: ha ott a polgármester a sógorával szeretné terveztetni az iskolát, akkor
bemegy a helyi kamarához. A kamara kijelöl két „kontroll” építészt, és kér egy egyszerű – két A3-as lapnyi − vázlattervet.
Az értékelés nyilvános. Így, ha ügyetlen
a sógor kolléga, a polgármesternek nehéz dolga lesz kiállni a közössége elé,
hogy miért a rokon tervét választotta.
Ez ma nálunk elképzelhetetlen. Éppen
ezért időszerű a rendszer megváltoztatása, a többutas – mind tartalmában,
mind levezénylésében, mind döntési
szintjeiben −, átjárható, az adott fel-
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adathoz és a körülményekhez igazodó,
transzparens tervezői kiválasztási rendszer meghatározása.

– néhány meghatározó, egyedi épület
mellett – elsősorban típusépületekből
válogatták össze az elemeket.

J. J.: A világ sokszínű, több válasz létezik

› Van-e már valamilyen visszhangja ennek a
programnak?
T. A.: A beregi árvíz és a vörösiszap-

egy adott kérdésre. Nyilvánvaló, hogy egy
városi foghíjnál a tipizálás nem járható út.
Az általunk tervezett épületek zöme kistelepülésre, falusi környezetbe került. Ez
ebben a programban működik, mindenre
nem terjeszthető ki. Mi is belefutottunk
határhelyzetekbe. Ilyen volt például az az
árvízi területen lévő telek, ahová csak lábakra állított uszoda épülhet.

T. B.: Minden feladatnak megvan a tervezője. Az ő dolga, hogy felmérje, az
adott helyszínen vállalható-e a terv,
vagy darabjaira kell szedni a mintatervet. A gazdagréti tanuszodánál látszott,
hogy vannak korlátai a mintatervnek.
Bizonyos dolgokat ki kellett feszíteni,
és ebben maximálisan jó partner volt a
Nemzeti Sportközpont.

Vezető tervezők: Horváth Zoltán, Jánosi János, Terdik Bálint
Projektirányítás: Fülöp Tibor, Töviskes Csilla, Kampis Gábor, Lőrincz Anna
Tornaterem alapterv: Turi Attila
Tanuszoda alapterv: Jánosi János
Adaptáció: Álmos Csaba, Arnóczki Balázs, Balassa Endre, Bánhidi László,
Benedek Márton, Borbás Péter, Csernyus Lőrinc, Csóka Balázs, Dénes György,
Dobó Eszter, Fülöp Tibor, Juhász Balázs, Kiss Márta, Kövér István, Révai Attila,
Robitschko Davor, Robogány Andrea, Pintér Ákos, Tóth Márton, Tömpe Zoltán,
Turi Gergő, Váradi Balázs, Varbai Alexandra, Vavrik Ferenc
Épületszerkezet: Reisch Richárd
Tartószerkezet: Pongor László, Balogh Andrej

T. A.: Közel száz létesítményről beszé-

Épületgépészet: Pacher László, Simó Gábor, Szöllősi Árpád

lünk a második ütemet is beleértve.
Ha ezt száz különböző ember tervezi,
pályáztatás útján, ott – eltekintve az
egyéb faktoroktól – óriási különbségek lesznek az egyes épületek között.
Könnyen megtörténhet, hogy egy olyan
mai, „trendi” építészetet oktrojálnak
egy kistelepülésre, ahol ezt nem fogadják be. Heterogén lesz a műszaki tartalom, a bekerülési költség. Ezzel szemben a típusterv előnye, hogy viszonylag
zárt költségvetési keretet biztosít,
és egyenletesebb az áthallás a hely
között. Egy gyengesége van: egy idő
után kifullad, ezért frissen kell tartani.
Az intézményesült folyamatok mindig
szeretnek megcsontosodni…

Elektromosság: Tóth Zoltán, Hegedűs Zoltán,

J. J.: Nem tud általánossá válni a típusterv. Magyarország összes gondját
nem ez oldja meg. Ha jó programhoz
kapcsoljuk, akkor létrejöhet belőle
olyan eredmény, mint a már említett
Wekerletelep, ami a mai napig tartja értékét, és nem a típusterv jut róla
az eszünkbe, mint a panelekről, noha
Országépítő 2018|01

Projektvezető: Turi Attila

katasztrófa utáni újjáépítés több társadalmi megbecsülést hozott az építésztársadalomnak, mint az összes
többi szervezet munkálkodása ez ügyben. Ezt mint a Kamara alelnöke mondom. Bízom benne, hogy ez a program
is hasonló eredménnyel zárul. A kétkedők részéről sok bírálat érte a mintaterv rendszerét, de a mintaterv csak a
nyers hús, ha főzés nélkül fogyasztjuk,
belebetegszünk. Ha alapanyagnak tekintjük, a legkülönfélébb, ízletes ételek
készülhetnek belőle.

Kovács Lászlóné, Homonnay Zsuzsanna
Sporttechnológia: Tapler Zita
Vízgépészet: Nyeste Zoltán
Út, közmű: Kenéz Attila, Gyubák József
Tűzvédelem: Horváth Lajos
Víz-közmű: Kóczán Gábor, Hajdú Péter, Doszpot József
Akadálymentesítés: Parti Mónika
Művezetés: Ferencz Attila, Csóka Balázs, Juhász Attila,
Oláh Márton, Cservenyák Eszter Ilka

T T T PROGR A MME – NE W AV E NUE S IN T Y PE DE SIGN II
The Hungarian Government implements the construction of gymnasiums, classrooms and swimming pools financed from the central budget
and based on type plans (see issue no. 2017/4 of Országépítő). Locally, these type plans are adapted to the individual regional conditions.
The initial plans were drafted by Attila Turi and János Jánosi, making wide use of smaller units, where possible, to facilitate the adaptation
of buildings into a string of different settlement structures. Finding the middle ground that is meaningful for the community, but not yet
outdated from an architectural perspective and easy to integrate into the environment, is a great responsibility. In spite of the heavy
criticism received, the system of type plans is successful in allowing plenty of room for individual adaptation. If viewed merely as the
backbone of urban planning, the system may yield spectacular results.
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városi foghíjnál a tipizálás nem járható út.
Az általunk tervezett épületek zöme kistelepülésre, falusi környezetbe került. Ez
ebben a programban működik, mindenre
nem terjeszthető ki. Mi is belefutottunk
határhelyzetekbe. Ilyen volt például az az
árvízi területen lévő telek, ahová csak lábakra állított uszoda épülhet.

T. B.: Minden feladatnak megvan a tervezője. Az ő dolga, hogy felmérje, az
adott helyszínen vállalható-e a terv,
vagy darabjaira kell szedni a mintatervet. A gazdagréti tanuszodánál látszott,
hogy vannak korlátai a mintatervnek.
Bizonyos dolgokat ki kellett feszíteni,
és ebben maximálisan jó partner volt a
Nemzeti Sportközpont.

Vezető tervezők: Horváth Zoltán, Jánosi János, Terdik Bálint
Projektirányítás: Fülöp Tibor, Töviskes Csilla, Kampis Gábor, Lőrincz Anna
Tornaterem alapterv: Turi Attila
Tanuszoda alapterv: Jánosi János
Adaptáció: Álmos Csaba, Arnóczki Balázs, Balassa Endre, Bánhidi László,
Benedek Márton, Borbás Péter, Csernyus Lőrinc, Csóka Balázs, Dénes György,
Dobó Eszter, Fülöp Tibor, Juhász Balázs, Kiss Márta, Kövér István, Révai Attila,
Robitschko Davor, Robogány Andrea, Pintér Ákos, Tóth Márton, Tömpe Zoltán,
Turi Gergő, Váradi Balázs, Varbai Alexandra, Vavrik Ferenc
Épületszerkezet: Reisch Richárd
Tartószerkezet: Pongor László, Balogh Andrej

T. A.: Közel száz létesítményről beszé-

Épületgépészet: Pacher László, Simó Gábor, Szöllősi Árpád

lünk a második ütemet is beleértve.
Ha ezt száz különböző ember tervezi,
pályáztatás útján, ott – eltekintve az
egyéb faktoroktól – óriási különbségek lesznek az egyes épületek között.
Könnyen megtörténhet, hogy egy olyan
mai, „trendi” építészetet oktrojálnak
egy kistelepülésre, ahol ezt nem fogadják be. Heterogén lesz a műszaki tartalom, a bekerülési költség. Ezzel szemben a típusterv előnye, hogy viszonylag
zárt költségvetési keretet biztosít,
és egyenletesebb az áthallás a hely
között. Egy gyengesége van: egy idő
után kifullad, ezért frissen kell tartani.
Az intézményesült folyamatok mindig
szeretnek megcsontosodni…

Elektromosság: Tóth Zoltán, Hegedűs Zoltán,

J. J.: Nem tud általánossá válni a típusterv. Magyarország összes gondját
nem ez oldja meg. Ha jó programhoz
kapcsoljuk, akkor létrejöhet belőle
olyan eredmény, mint a már említett
Wekerletelep, ami a mai napig tartja értékét, és nem a típusterv jut róla
az eszünkbe, mint a panelekről, noha
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Projektvezető: Turi Attila

katasztrófa utáni újjáépítés több társadalmi megbecsülést hozott az építésztársadalomnak, mint az összes
többi szervezet munkálkodása ez ügyben. Ezt mint a Kamara alelnöke mondom. Bízom benne, hogy ez a program
is hasonló eredménnyel zárul. A kétkedők részéről sok bírálat érte a mintaterv rendszerét, de a mintaterv csak a
nyers hús, ha főzés nélkül fogyasztjuk,
belebetegszünk. Ha alapanyagnak tekintjük, a legkülönfélébb, ízletes ételek
készülhetnek belőle.

Kovács Lászlóné, Homonnay Zsuzsanna
Sporttechnológia: Tapler Zita
Vízgépészet: Nyeste Zoltán
Út, közmű: Kenéz Attila, Gyubák József
Tűzvédelem: Horváth Lajos
Víz-közmű: Kóczán Gábor, Hajdú Péter, Doszpot József
Akadálymentesítés: Parti Mónika
Művezetés: Ferencz Attila, Csóka Balázs, Juhász Attila,
Oláh Márton, Cservenyák Eszter Ilka

T T T PROGR A MME – NE W AV E NUE S IN T Y PE DE SIGN II
The Hungarian Government implements the construction of gymnasiums, classrooms and swimming pools financed from the central budget
and based on type plans (see issue no. 2017/4 of Országépítő). Locally, these type plans are adapted to the individual regional conditions.
The initial plans were drafted by Attila Turi and János Jánosi, making wide use of smaller units, where possible, to facilitate the adaptation
of buildings into a string of different settlement structures. Finding the middle ground that is meaningful for the community, but not yet
outdated from an architectural perspective and easy to integrate into the environment, is a great responsibility. In spite of the heavy
criticism received, the system of type plans is successful in allowing plenty of room for individual adaptation. If viewed merely as the
backbone of urban planning, the system may yield spectacular results.
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