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min dolgozik?
Farsang BarBara  
rovata

Az Óbudai Gázgyár múlt század elején épült, egységes megjelenésû, 
magas mûszaki színvonalon kivitelezett ipartelepe az idõk folyamán 
jelentõs állagromlásnak indult. A Gázgyár utca felõli épületegyüttes 
négy eleme közül kettõ felújítása már elkészült, a 61-es, és a 63-as 
számú mûemléki épületek átalakítása jelenleg tervezés alatt áll. Meny-
nyiben jelentettek mintát az elkészült tömegeken alkalmazott építészeti  
beavatkozások?
A külsõ tömegek a téglaburkolat miatt viszonylag jól bírták az eltelt évtize-
dek viharait, jelentõsebb beavatkozást a funkció sem igényelt, csak  
a bejáratokat hangsúlyozzuk ki egy-egy securit-üveg elõtérrel. A belsõ 
terek több átalakításon mentek át a háború után, amelyek esetében a mû- 
emlékvédelem, és a házzal való „alázatos” bánásmód nem szerepelt  
a fontossági szempontok között. Mi most ezeket a „rárakódásokat” ki- 
bontjuk, és a tereket a funkció függvényében minél jobban egyben tartjuk.
Az IBS egy rendkívül nyitott szellemiségû oktatási intézmény, ideális part-
ner abban, hogy olyan utakat keressünk, amely a régi épület patinás han-
gulatát az iskolába járó fiatalok mozgalmas, életvidám, lendületes vilá-
gával egyensúlyba hozza. Ez az épületek jellegénél fogva rengeteg 
helyszíni mûvezetést igényel, illetve olyan útkeresést, ami visszafogottsá-
gával a „business school” jelentésén nem lép túl, de azért elég lendülettel 
bír, hogy a 100 éves falakba új élet költözzön. 

A Budapest környéki Sportcentrum tervezésének egyik fontos 
célkitûzése a megnövekedett igényeknek megfelelõ utánpótlás-bázis 
megteremtése. Pontosan milyen funkciók kerülnek majd kialakításra?
A sportlétesítmény centerpályáján 1000 darab teljesen fedett ülõhely 
lesz, melynek köszönhetõen a kilátogató szülõk, érdeklõdõk, szurko-
lók megfelelõ körülmények között figyelhetik a mérkõzéseket. A fedett 
lelátókhoz tartozó kiszolgálóhelyiségekben a modern sport igényeinek 
megfelelõen jól felszerelt orvosi szoba, rehabilitációs részleg, és játék-
helyzetek elemzésére alkalmas tanterem is helyet kap. Mindezek mellett, 
kialakításra kerül egy olyan többcélú terem, illetve fitnesz-központ, amely 
a fiatalok sport és kulturális igényeit is ki tudja – minõségi terekben – elé-
gíteni.
A gyerekek és a felnõttek felkészítésének egyik alapeleme a futballpálya. 
A centerpálya mellett kiváló minõségû, elsõsorban az utánpótlás-játékosok 
számára kialakított edzõpályák lesznek. Mindegyik gyepszõnyege megfe-
lel majd az elõírt követelményeknek, hiszen az alácsövezésnek és a föld-
munkáknak köszönhetõen elfolyik majd róla a pangó víz, így a sportolók 
minden alkalommal kiváló körülmények között edzhetnek, illetve játszhat-
nak mérkõzéseket; az egyik pálya ezek közül mûfüves borítást kap. 
Az építészeti koncepció középpontjában elsõsorban a terület zöld jelle-
gének megtartása állt, így a fõépület tömegét dombszerûen kiemeljük  
a terepbõl, és zöldtetõvel fedjük. Ennek hatására a fõ tartószerkezet lát-
hatatlanul beleolvad a játékos, háló jellegû, homlokzatképzõ szerkezet-
be. Kettõs funkciójából adódóan amellett, hogy egyedi, izgalmas meg-
jelenést kölcsönöz az épületnek, árnyékol és támaszt ad a homlokzatra 
felfutó növényzetnek is. A komplexum elé egy közteret terveztünk, ami  
a meccsek lökésszerû terhelésének a kezelésén túl, a hétköznapokban is 
pihenõ-játszó lehetõséget nyújt a város fiatalságának. A központ négy 
sarkán elhelyezkedõ reflektoroszlopokat egyedi acélszerkezetekkel tervez-
tük, amelyek távolról is jól felismerhetõ, látványos karaktert kölcsönöznek 
az épületnek.

Visszafogott lendület
Interjú Kajdócsi Jen  építésszel

KaJdócsI ÉpítÉsz stúdIó KFt.
Kajdócsi Jenõ: vezetõ tervezõ /Rém László, Kajdócsi Eszter, Thúróczy Zoltán, 
Sebestyén Enikõ, Papp Aliz, építészek, Kajdócsi Jenõné gazdasági vezetõ/

A Gázgyár 63-as épületének belsõ folyosóján, a meglévõ tégla architektúra, öntöttvas 
oszlopok mellett, a betonpadló és a nyílászárók színvilága, valamint a gépészeti  
vezetékek szabadon hagyása együttesen idézi, vissza az egykori ipari hangulatot

A Sportcentrum fõépülete dombszerûen emelkedik ki környezetébõl,  
így a látványos megjelenésen túl, a terület zöld jellege is megmaradt
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Mottótokban – „fenntartható • hasznos • kreatív” - tömören jelenik meg  
az építészetrõl és a tervezési szolgáltatásról alkotott elképzelésetek.  
Mindhárom elem közös egysége eredményezi a tökéletes építészeti 
minõséget?
PTA: Igen, megpróbáljuk egy tervezési folyamatba integrálni a kreatív mér-
nöki és gazdaságossági szemléletet, a fenntartható gondolkodással. Min-
den esetben egyedi és érzékeny, a megrendelõ egyéniségéhez igazodó 
„épületszobrot” alkotunk, ahol az alkotási folyamat sokszínûsége lágyítja  
a funkcionalitás követelte szigorúságot. Keressük az energiafelhasználás 
optimális megoldásait, így a jelenlegi hazai építõipari helyzetben fõként 
alacsony energiás házak – low energy – tervezésével foglalkozunk. Sze-
rencsére az aktuális munkáink többsége összhangban áll a filozófiánkkal, 
és követi a környezettudatos elveket.
CSP: A budaörsi családi ház térformálásánál is törekedtünk rá, hogy 
kihasználjuk a tájolásban és a telek domborzati viszonyaiban rejlõ építé-
szeti és „energetikai” lehetõségeket. Társtervezõkkel együttmûködve optima-
lizáltuk az üvegfelületek arányát, hogy minél inkább felhasználhassuk a téli 
nap szoláris energiáját. 
Ez a közel 200 m2 alapterületû ház, a lejtõs terepnek köszönhetõen, játé-
kos belsõ struktúrákkal rendelkezik, a völgy irányába pedig látványos, 
nagy üvegfelületekkel nyílik ki. Izgalmas kérdés volt az „ötödik” homlokzat 

Fenntartható • Hasznos • Kreatív
Interjú csizmadi péter dLa és pet cz-tóth anikó, 
schrancz Mihály dLa építészekkel

reLoad ÉpítÉszstúdIó KFt.
Petõcz-Tóth Anikó, Csizmadi Péter DLA, Schrancz Mihály DLA

kialakítása, hiszen a rálátás miatt alapjaiban határozza meg az épület for-
mai koncepcióját. A tetõ burkolása zöldes-szürke árnyalatú fémlemezfedés-
sel készül, kialakítása egyszerre ered a fenntarthatóság igényébõl, hiszen 
a tetõn elhelyezetett szoláris elemeknek ez a geometria adja a legjobb 
kihasználhatóságot, ugyanakkor ezzel a formával egy látványos, izgalmas 
tömegjáték jött létre.

Elõszeretettel használjátok a fát, mint homlokzati látszó szerkezetet.  
A környezettudatos gondolkodás, vagy inkább a design szerepe miatt 
kap ekkora figyelmet?
SM: Valóban, eddig az összes épületünknél megjelent valamilyen formá-
ban. A fa egy tökéletes anyag, jól formálható, terhelhetõ, természetes, és  
a struktúrája miatt designelemként is jó választás. Egyszóval a környezettu-
datos gondolkodásunk egyik legfontosabb alappillére. 
PTA: Jó példa a fa multifunkcionális használatára a Budapest egyik csa-
ládi házas övezetébe tervezett épületünk. Ebben a munkánkban – 
de egyébként a Budaörsi háznál is – tartószerkezetként és építészeti, 
hangulatteremtõ elemként is használtuk. A könnyûszerkezetes építési mód-
nak köszönhetõen, a terasz késõbbi ütemben való megvalósítása könnyen 
megoldható. A fa terasz fölé boruló vászonburkolattal, hangulatvilágítással 
pedig egy barátságos, otthonos mikroklímát alakítottunk ki, amely éppen 
ideális a nyár esti borozásokhoz.  
CsP: Az ausztriai Hainburg an der Donau városkába tervezett családi 
házunk szintén low energy-elvek szerint épül, és annak ellenére, hogy nem 
felel meg a passzívház kritériumoknak, mégis optimális energiafelhaszná-
lást biztosít. Építészeti szempontból picit szabadabb dolgunk volt, mert  
a közvetlen környezetében elég sok jó minõségû, letisztult formavilágú  
épület készült. A tulajdonosok is nyitottak a mai trendekre, így tudtuk közö-
sen ezt a modern és abszolút funkcionális épületet megtervezni. A fa itt is 
fõként az emberrel közvetlen kapcsolatba kerülõ felületeken jelenik meg, 
szinte körbeöleli a teraszokat. Az egymástól elhúzott elemek pedig rejtett 
világítások elhelyezésére is lehetõséget adnak, ezzel is erõsítve a sokszor 
emlegetett barátságos hangulat létrejöttét.

Az ausztriai Hainburg an der Donau városkába tervezett családiház homlokzatalakí-
tásánál a homogén fehér felületek kontrasztos hátteret adnak a fa betétek játékának

A budaörsi családiház tömegalakítását jelentõsen befolyásolta a fenntarthatóság igényébõl fakadó tetõforma geometriai kihasználhatósága 



Gyakran felmerül a kérdés, hogy hol van a határ építészet és belsõ-
építészet között? Mindkettõ tulajdonképpen az emberi környezet tuda-
tos formálója, a tér és funkciók harmóniáját hozza létre. Külön kell 
egyáltalán kezelned a két területet egy-egy munkád során?
Én azt gondolom, hogy nincsenek határok. Az építészet fontos alkotó  
tevékenység, de talán a legfontosabb az arányok, a fény, a szín, a tár-
gyak egymáshoz kapcsolódása. Szerintem a jó építész egyben jó belsõ-
építész is kell legyen és fordítva. A tömegalakítástól bútortervezésig 
komplexen vizsgálunk egy faladatot, és így keressük a legoptimálisabb 
válaszokat rá. Sajnos néhány építész kolléga elfelejti, hogy van enteriõr 
is egy házban.

Úgy tudom, Zoboki Gábor belsõépítész partnereként inkább 
középülettervezéssel foglalkozol. A Villa Bagatelle kávézó visszafo-
gott angolos eleganciája mennyire állt közel hozzád?
Valóban a MÜPA, a Telenor-ház mellett, egyéb iroda és középület projek-
teken is szorosan együttmûködünk a ZDA-val. A Villa Bagatelle elsõ üte-
mének tervezésekor megfogott a tulajdonosok elhivatottsága és igényes-
sége, így egyáltalán nem esett nehezünkre beleélni magunkat ebbe  
a romantikus világba. Az alapkoncepciót kidolgozó Somogyi Gábor 
barátomtól vettük át a munkát, és igyekeztünk a feladat iránti megfelelõ 
alázattal a legjobbat kihozni az épületbõl. 
Az átadást követõ két év elteltével a tulajdonosok megvásárolták az épü-
let hátsó részét is, ezzel lehetõvé vált a teljes rekonstrukció. Az új épü-
letszárny átalakítása mellett, a korábban „Home Decoration Shop”-ként 
mûködõ emeleti helyiség rendezvényterem lett, ahol szükségessé vált egy 
nagyobb tárgyalóasztal elhelyezése. A helyi adottságokat figyelembe 
véve egy olyan több funkciós asztalt terveztem, amely külön egységekbõl 
állva önállóan is mûködik, egymással összekapcsolva pedig 8-16 fõs 
fogadásokra is alkalmas. Geometriai játékának köszönhetõen pedig,  
az ollós lábakat egymásra hajtva, szinte lapméretre csukhatóan tárolható. 

Egy igazán különleges formatervezési munkád valósult meg  
az Operaházban, amely azonban csak részben szolgálja a tényle-
ges koncepciót. Mi volt az eredeti elképzelésed?
Felkérést kaptunk Zoboki Gáborral közösen, hogy vizsgáljuk meg  
az épületet belsõépítészeti, és funkcionális szempontból.  Elsõ lépésként 
az Operaház vezetésével közösen szükségesnek láttuk, egy látogatóba-
rát informális tér kialakítását, amely lehetõséget nyújt az információadá-
son, reprezentáción túl, a földszinti elõcsarnok életének felpezsdítésére.  
A fõbejárattal szembeni lépcsõ alatti úgynevezett „ravatalozó” tere, 
korábban funkció nélküli csak idõszakosan használt terület volt. Meg-
tisztelõ és egyben rendkívül nehéz feladat volt az Operaház igényeit 
kielégítõ, funkcionális szempontból modern ugyanakkor a történeti térrel 
nem konkuráló tárgyat elhelyeznünk Ybl Miklós remekmûvébe. Semmi-
képp sem szerettünk volna archaizálni, ezért olyan modern szoborszerû 
elemmel bõvítettük az enteriõrt, amely nem akar versenyezni a hely szelle-
mével, ugyanakkor idõtlen és több funkció kiszolgálására is alkalmas.  
Az opera tulajdonképpen egy utazás. Utazás az idõben, térben, a fantá-
zia világában, így ennek szimbólumaként egy csónakra asszociál a for-
mavilág, amely örök elemként az élet és halál, a hétköznapi és a spirituá-
lis világ közötti kapcsolat eszköze. 
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Ez a munka egy átfogó építészeti koncepció elsõ elemeként került be  
az elõcsarnokba, a szezonnyitó elõadás apropójaként. Az elképzelt  
koncepciónk érintette a pénztári terület, valamint a lépcsõház funkcionális 
átalakítását, a világítás és bútorozás újragondolásával. A hátsó, a közön-
ség elõl jelenleg elzárt területekkel kapcsolatban is tettünk több javaslatot.  
Sajnos a kezdeti lendület megtört a gazdasági realitások miatt, és a meg-
kezdett munka így csonka maradt. A pultok környezete, a használat mód-
ja jelenleg nem a mi elképzelésünknek megfelelõ. Csak reménykedni  
tudunk abban, hogy késõbb kedvezõbb csillagzat alatt, talán folytatni 
tudjuk a megkezdett munkát.

tér és funkciók játéka
Interjú tóth róbert építész-bels építésszel

deKa desIgn stúdIó
Tóth Róbert, Szentpéteri András, Bokor Gyöngyi

A korábban „Home Decoration Shop”– ként mûködõ emeleti helyiség, a bájos angol elegancia jegyében, 
ma rendezvényteremként funkcionál

Az utazás szimbólumaként egy csónakra asszociál az Operaház új információs pultjának modern, 
szoborszerû formavilága


