
Rejtett adottságok
avagy mi történhet egy panellakással? 
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Rögzült képünk van Róla. nem túl esztétikus kompozíció, ósdi Részletekkel. csap viktoR teRvezõ 

viszont másképp vélekedik a panel lesajnált mûfajáRól. élhetõ, szeRethetõ, modeRn belsõépítészeti 

választ adott egy hagyományosnak mondható budai panellakás átteRvezésekoR felmeRült 

kéRdésekRe.

Szöveg: 
Molnár Szilvia
Belsõépítészet:  
Csap Viktor 
Tervezõ asszisztens: 
Mészáros  
András
Fotó: 
Barbay Csaba 
– Flashback-
Photo

Források alapján elsõsorban az 1970-75-
ös bébi-bumm következtében jelentek meg 
a nagypaneles, a korábbi téglakitöltéses-be-
tonvázasokhoz képest szerkezetileg moder-
nebbnek számító, 8-10 emeletes panel- 
lakótömbök. Velük a nagylakótelepek. És  
a lakhatás örömével együtt költözött a gond 
is, nem csupán a kiviteli hiátusok formájá-
ban. Ugyan a szovjet házgyári technoló-
gia mellé érkezett jobbnak gondolt nyugati 
típusú is (Larsen-Nielsen/ pld. a Füredi utcai 
lakótelep), a paksi „tulipánosok” színt hoz-
tak a homlokzati szürke helyébe, de óvatos, 
követõk nélküli szárnypróbálgatások voltak 

csupán. Egészében véve a mûfaj megítélé-
sén mindez nem változtatott, a közvélekedés 
szerint: a panel, minõség tekintetében szi-
tokszó, lakhatási szempontból pedig zsák-
utca. Energetikailag kétségtelenül javítottak  
a romló helyzeten a 2000-es évek tömbfelújí-
tásai, felkerültek a színes-mintás hõszigetelt 
homlokzatok (mostantól végre mindenki biz-
tonsággal hazatalál), de a renoválás a teljes 
lakóközösségnek áldás, az egyes lakások 
egyformaságán mit sem változtatott. 

Panelban lakni: állandóság, szûkösség. 
Sokkal hamarabb ismered ki magad a sötét-
ben, mint mondjuk egy belvárosi lakás-

ban, és legyen akár háromszobás lakásod, 
a belsõtéri kötöttségek, nyílásméretek, bel-
magasság, erõsen fragmentált térszerkezet 
miatt sokszor nem négyzetméterben, hanem 
inkább lépésekben számolsz. A közelmúlt-
ban egy középfokú mûvészeti iskolában, 
ahol lakberendezõket is képeznek, megkér-
deztem: panellakás-átalakítás szerepelt-e 
valaha a tervezési feladatok között? Nem. 
Mert nem lenne rá kereslet (ilyen megbízó 
nincs) és nincs benne kellõ lehetõség (már-
mint kreatív). 

Úgy tûnik Csap Viktor számára –, akinek 
bevallom, elsõsorban éttermi belsõépítészeti 

Letisztult belsõépítészet és berendezés mellé artisztikum: a lakás falain Földes Dóra, Kecskés András, Bakos Bence, Pete Bema képei
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munkáit ismertem – van kihívás a panella-
kás-átalakításban. Hiszen immár másod-
szorra kapott megbízást ebben a mûfajban: 
2009-ben egy 70 négyzetméteres panel-
lakást korszerûsített, s idén augusztusban, 
nagyjából kilenc hónap tervezés-kivitele-
zés után újabbat, ezúttal egy óbudai 10 
emeletesben található, 50 négyzetméter 
lakóterületû otthont alakított át. „Ne legyen 
panel”- hangzott a sommás megbízói kérés. 
A tervezõ pedig, ahol a homlokzati nyílás-
kiosztás megengedte (erkély) tágas tolóajtót 
alkalmazott, a belsõ, megdolgozható falakat 
pedig szükség és lehetõség szerint áttörte, 

hol egyértelmûen tereket nyitva egybe, hol 
pedig üvegfallal határolva, mégis összekap-
csolva a más és más funkciójú helyiségeket. 
Meglepõen tágas belvilág jött létre, a homo-
gén jellegû hatás eléréséhez a falak jelentõs 
részét fehérre festették, a padló burkolásá-
hoz világos színû, nagyméretû lapokat hasz-
náltak, a hálóba csontszínû padlószõnyeg 
került, a tárolást beépített bútorokkal oldot-
ták meg. Ellenpontozandó, a konyhai és 
a fürdõszobai tárolók frontjait – helyen-
ként a bútortest-keretezést, vagy például  
a WC-monoblokk hátlap mögötti falfelületet 
teljes magasságban – meleg tónusú, fahatású 

bútorlappal fedték. A létrejött egészre tekint-
ve nem elhanyagolható mozzanat, hogy  
a tervezõ a bútorozáskor teljesen az alapok-
ról indulhatott: újonnan vásárolt mobíliákkal, 
kiegészítõkkel rendezte be a lakást. Vagyis 
a belsõépítészet és a bútorzat együtt, egy 
pontosan megkomponált, autonóm enteriõrt 
eredményezett. Szellemes, játékos, egyszer-
smind látványos és jelzésértékû a nappali-
étkezõ betonig visszakapart mennyezete és 
falszakasza: „látszóvá tett” betonfal, a panel 
attribútuma. Szép felületével mintegy feltárja, 
reprezentálja a panel mûfajában rejlõ rejtett 
lehetõségeket.   

Kilenc hónap telt el a tervezés és az átadás között. Tekintve, hogy a panel-lakótömb, mint egy „lakógép”, egységes gépészettel épült, sok volt a meglepetés, sok a várakozás (pld. radiátorcseréhez 
a fûtésszezon vége) a kivitelezés alatt 




