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A lAkásközösségek, mint többgenerációs háztArtások

Ma 
Magyarországon az európai 
átlaghoz képest nagyon ala-
csony a bérlakások száma. 
Egy egészségesen működő 

és jól fejlődő gazdaságnak viszont fontos ele-
me a bérlakás szektor, amely mozgásban tart-
ja az ingatlanpiacot és a munkavállalóknak is 
nagyobb mobilitást biztosít. Az állam által tá- 
mogatott szociális lakások és kollégiumok illet-
ve a piac által létrehozott albérletek és bérla-
kások mellett fontos lenne, hogy legyen egy 
civil kezdeményezésű és nonprofit lakozási 

Fenntarthatóság 
a lakozásban 

SzövegHorogH Petra, Komlósi Bence

alapon működnek és a lakók a saját maguk 
főbérlői. Egyik lakó sem egyedüli tulajdonosa 
a lakásnak, a lakók mindegyike tulajdoni rész-
szel rendelkezik a lakásból, egyesületből.  
A zürichi Karthago példáján keresztül mutatjuk 
be a cohousingok és azon belül is a lakáskö-
zösségek fenntarthatósági aspektusait, előnye-
it és tulajdonviszonyait.

„Együtt, egymásért” - szól a svájci lakásszö-
vetkezetek havonta megjelenő lapjának egyik 
szolidaritással foglalkozó cikke. Fiatalok, idő-
sek, egyedülállóak, kiscsaládosok, gazdagok, 
szegények és különböző származással rendel-
kezők mind-mind boldogan tudnak együtt élni, 
ha akarnak. Egymást tudják pénzzel, tudással, 
szabadidővel, törődéssel és még sok mással 
támogatni. Egy-egy lakásközösség társadalmi 

összetétele lehet teljesen vegyes, de a lakók 
dönthetnek úgy is, hogy ők homogén módon 
csak diákok, idősek, vagy éppen egyedülálló 
szülők szeretnének együtt lakni. A lényeg, hogy 
a lakók saját maguk határozzák meg, mi legyen 
kis közösségük összetartó ereje. Ez lehet a csil-
lagok szeretete, a zöld szín iránti rajongás,  
a könyvek és még lehetne sorolni. A legfonto-
sabb, hogy legyen egy közös cél. A szolidáris 
alapon működő lakásközösségi egyesület ese-
tén fontos, hogy mindenki számára elérhető 
legyen. Ezáltal létrehozva egy heterogén közös-
séget, ahol az egyes lakások lakói szívesen 
segítenek akár egy másik lakás lakóinak is, ha 
szükséges. Persze semmi sem kötelező!

A zürichi Karthago „óriás lakásközösség” 
lakói is nagyon sokfélék. Az itt lakók között van-
nak diákok, bevándorlók, idősek, mozgássérül-
tek, kis családok és gyermekeikkel egyedül 
maradt szülők, akik folyamatosan tanulnak egy-
mástól és akik folyamatosan tudják segíteni 
egymást. Van, aki sok szabadidővel rendelke-
zik van, aki több pénzel, van aki a vízvezeték 
szereléshez ért, van aki a gyerekekkel tud tanul-
ni délutánonként és van olyan is, aki a ház jogi 
ügyeit intézi. Együtt, egymásért! 

Megfizethető lakozásnak nevezzük egy orszá-
gos vagy területi átlagkeresethez mért háztar-
tásonkénti bevételek és lakozásra költött ki-
adások százalékos arányát. Magyarországon 
ez körülbelül 40 százalékot jelent. Mivel a lakás-
közösségekben a lakók saját igényeikhez iga-
zodva, maguknak határozzák meg, mi számuk-
ra a megfizethető, így gazdasági szempontból 
önmaguknak hoznak létre hosszú távon is meg-
fizethető és fenntartható lakozást. A manapság 

egyre népszerűbb sharing economy vagyis meg-
osztáson alapuló gazdaság hazánkban is egy-
re elterjedtebb jelenség. A lakozás területén 
azonban még kihasználatlan ez a gazdasági for-
ma. Pedig gondoljunk csak bele, mennyi lehe-
tőséget rejt magában? A speciális tulajdoni hely-
zetnek valahol az albérlet és a magántulajdon 
közötti „arany középútnak” köszönhetően a kö- 
zösségi és privát tereket is jobban magáénak 
érzi az ember, ezért nagyobb figyelemmel van 
mindkettő iránt. A terhek, mint mosógép, kony-
hai eszközök megosztása is fenntarthatóbb és 
szélesebb lehetőségekkel rendelkező lakozást 
kínál. Azáltal pedig, hogy nem piaci szereplők-
nek termel profitot, olcsóbbá és kontrollálha-
tóbbá válnak a költségek. A Karthago esetén ez 
a megfizethetőség nem feltétlenül olcsóbbat 
jelent. A lakrészek díja hasonló a környező, pia-
ci alapon működő bérlakásokéhoz, viszont itt 
sokkal több közösségi funkcióhoz juthatnak hoz-
zá a lakók. A házban van közös csocsó, ping-
pongasztal, közösségi „buli-pince”, vendégszo-
ba, amit a ház bármely lakója „kibérelhet”, közös 
tetőterasz, grillterasz és játszóterecske. A ház 
utcai szintjén egy óriási étkező-nappali biztosít 
a közösségi eseményeknek színteret. Az ipari 
konyhában hétfőtől péntekig egy profi szakács 
készíti a vacsorát, amit minden lakó reggel 
kilenc óráig tud megrendelni. A kiadásokat  
a lakók saját önkéntes munkájukkal tudják csök-
kenteni. Akinek több ideje van, az idővel száll 
be, akinek több pénze, az azzal. A ház jó műkö-
dését 2-4 fős munkacsoportok biztosítják. Van 
olyan önkéntes csoport, amelyik a szervezés-
sel van, amelyik a karbantartással és van, ame-
lyik a kommunikációval foglalkozik. 
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rendszer is, mely jelenleg nem létezik Magyar-
országon. Manapság egyre többet hallani  
a fenntarthatóság fontosságáról, amely akkor 
teljesül, ha mind társadalmilag, gazdaságilag, 
környezetileg és kulturálisan is annak minősül 
egy fejlődés. Ha ilyen megoldást keresünk  
a lakhatási problémákra, akkor hamar elju- 
tunk a cohousingok ideájához, ezek legki- 
sebb egységeként pedig a lakásközösségek-
hez. Arra keressük a választ, hogy Magyaror-
szágon hogyan lehet nonprofit módon, szolidá-
ris alapon működő lakásközösségi hálózatot 

létrehozni. A lakásközösségek az angol nyelv-
területek shared flatjeihez és a német nyelvte-
rületek Wohngemeinschaftjaihoz hasonlóan 
többszobás lakások. Olyanok, mint a már jól 
ismert albérletek, csak más a tulajdoni rend-
szerük. Az albérletekben is több mini háztar-
tás osztja meg közösségi tereit, hétköznapjait, 
csak az ő esetükben mindig van egy főbérlő. 
Egy főbérlő, akitől függenek, akinek termelik  
a profitot, aki meghatározza, hogy milyen sza-
bályok mentén használhatják „otthonukat”.  
A lakásközösségek ezzel szemben, nonprofit 

karthago, Zürich
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Ha fenntarthatóságra törekszünk, figyelem-
be kell venni a környezeti hatásokat is. Egyre 
nagyobb a túlfogyasztás és az ezzel járó környe-
zetszennyezés. A lakásközösségek a terek és  
a terhek megosztásával lényegesen csökkentik 
a környezetre mért terhelést. A kezdetektől jelen 
lévő tudatosság és tervezés nagyban csökken-
tik a mindennapi fogyasztást. Közvetlen lakó-
környezetünkkel összefogva, sokkal hatékonyab-
ban tudunk energiát megtakarítani.

A zürichi példa esetében ez a megosztás sok-
féleképpen megjelenik. A lakók megosztják a vá- 
sárlás terheit van közösségi „kisbolt” a pincében, 
a vacsorakészítés is sokkal könnyebb és gazda-
ságosabb több emberre, ami egyrészt csökken-
ti a környezeti terhelést, másrészt pénzt és időt 
spórol meg a lakóknak. A házban lévő közösségi 
terek úgy, mint a multifunkcionális szoba,  
a mosókonyha, a közös grillterasz, a tetőkert és 

a vendégszoba mind-mind olyan terek és eszkö-
zök, amelyeket csak ritkán használ egy-egy ház-
tartás, így azok megosztása logikus és környe-
zettudatos döntés. Ez a fajta megosztáson 
alapuló gondolkozás a lakók életének más terü-
leteire is kihat - autó, furó- vagy barkácskészlet 
megosztás, ami tovább csökkenti a lakók ökoló-
giai lábnyomát. Ahogy más lakásközösségekre 
is, így a Karthago közösségére is jellemző a meg-
újuló energiák hasznosítása. A tetőn elhelyezett 
napkollektorok jelentős részét tudják biztosítani 
a meleg vízellátásnak. 

Egy-egy lakásközösség életében nagyon fon-
tos szerepet kap a kulturális hovatartozás, 
melyik lakó mit hoz magával családjából, mit 
tanult meg az évek során, mi érdekli. Ahogy az 
egy többgenerációs család esetében már jól 
megszokott, a kulturális értékek generációról 
generációra öröklődnek át. Egy lakásközösség 

esetén ez a nagy „család” még sokszínűbb lehet. 
A lakók jöhetnek még „messzebbről”, lehet-
nek még nyitottabbak kultúrára, világra, szem-
léletek megismerésére. Sokat tudnak tanul-
ni egymástól, kulturális különbségekről, to- 
leranciáról, elfogadásról. A hozott értékek és 
azok továbbvitele egy lakásközösségben leg-
alább olyan fontos, mint egy család esetén.  
A Karthago lakóinak fontos célja, hogy minél 
sokszínűbb legyen a közösség társadalmi 
összetétele, így létrehozva egy igazán pezsgő 
és értékes lakókörnyezetet. Különböző korú, 
nemzetiségű és kulturális háttérrel rendelke-
ző ember lakik együtt egy-egy lakásközösség-
ben és a házban. Ez a kulturális heterogeni-
tás remek felületet biztosít a tanuláshoz, 
kultúrák megismeréséhez és mások elfoga-
dásához. Olyan itt lakni, mintha az ember folya-
matosan úton lenne a nagyvilágban.

Az idei nyár azon szerencsések öröme lehet, 
akik eljutnak New Yorkba és még az építésze-
tet is kedvelik. Az Endless House ugyanis a csa-
ládi ház és annak archetipikus építészeti rajza-
iból, makettekből és az ezekre adott képző- 
művészeti „válaszokból” született (rajzok, fotók, 
videók, installációk) időszakos tárlat. Mindeze-
ken fölül a cím Frederick Kiesler (1890 
Czernowitz, Bukovina – 1965, New York) építész 
halálának idei, 50. évfordulójára készült. Pon-
tosabban címével, tartalmában az építész utó-
pisztikus épületei, terei közül az Endless House 
10-15 éven át tartó építészetet, szobrászatot, 
installációt egybefűző projekthez kapcsolódik, 
mely számos építészt és képzőművészt (sokan 
a jelen kiállításon munkával is szereplőket) meg-
ihletett, köztük Mies van der Rohe, Frank Gehry, 
Peter Eisenman, Rem Koolhaas, Smiljan Radic, 
Louise Bourgeois, Bruce Nauman, Mario Merz,  
Rachel Whiteread stb. 

Tíz éve Budapesten élő német építészek magyar 
architektusokkal, mérnökökkel és építészettör-
ténészekkel közösen írták meg ezt a kötetet, 
mely legelőször 2012-ban a DOM publishers 
kiadónál jelent meg németül (Architekturführer 
Budapest). Jelen könyv ennek a magyarra for-
dított változata. Mindez, fájdalom, de teljes tar-
talmak átvételét is jelenti, mutatja. Így például 
Hübner A »csípős« építészet nyomában című írá-
sa a magyar olvasóközönség számára kissé 
didaktikusnak tűnhet, és sajnos a teljes kötet 

A Grand Home Budapest az első magyarországi 
megalakulás előtt álló lakásközösségi egyesület. 
Célja, hogy összegyűjtse és kapcsolatban tartsa 
a szolidáris elvek mentén működő, megosztáson 
alapuló lakásközösségeket, megteremtve a lehe-

hiteltörlesztési díját, illetve a rövid és hosszú távú 
fenntartási költségeket. Mindent, amit egyébként 
is ki kell fizetnie mindenkinek, aki saját lakásban 
vagy albérletben lakik. Az egyesület tagjai és 
egyes lakásai nemcsak a gazdasági terheket tud-
ják megosztani, hanem közösségi eseményeket 
is szervezhetnek, megoszthatják tudásukat 
együttélésről és segíthetik egymást, mint egy 
„nagy család”. Az egyes lakásközösségeken illet-
ve az egyesületen belüli emberi kapcsolat inten-
zitását természetesen a lakók maguk szabályoz-
zák, alakítják, így mindenki létrehozhatja a ma- 
gának leginkább megfelelő „szomszédsági” kap-
csolatot. Magyarországon még nem annyira 
ismert az ilyen típusú lakhatási forma. Nem is 
gondoljuk, hogy mindenkinek ilyen módon kelle-
ne laknia, de célunk, hogy minél több embernek 
megmutassuk: lehet másképp. További informá-
ciók: Grand Home Budapest facebook oldal, Lakás-
közösségek blog.

tőséget, hogy nonprofit módon, saját maguk főbér-
lői lehessenek az egyesülethez tartozók. A Grand 
Home Budapest leginkább az egyetemistáknak, 
fiatal pályakezdőknek, gyermekeikkel egyedül 
maradt szülőknek, egyedülálló időseknek tud 
megfelelő és megfizethető otthont és közössé-
get biztosítani. A lakók maguk határozzák meg 
lakásközösségük célját, határait, lakótársait és 
az együttélés szabályrendszerét. A lakók együtt, 
demokratikusan döntenek mindenről, amely érin-
ti a közösségük jelenét és jövőjét. Miért egyesü-
let? Az egyes lakásközösségek egyesületként tör-
ténő összekapcsolása fontos eleme a jól működő, 
sikeres rendszernek. A lakásközösségek nem 
minden tagja rendelkezik megtakarítással, meg-
felelő pénzügyi hátérrel, így a szolidáris alapon 
működő egyesület tudja majd biztosítani, hogy 
ezek hiányában is lakáshoz jussanak a jelentke-
ző új lakók. „Bérleti díjat” természetesen minden 
lakónak fizetnie kell, amely tartalmazza a lakás 
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endless house: intersections  
of Art And Architecture, momA  

(robert menschel Architecture  
And design gAllery),  

2015. június 27.-2016. március 6.

Arne hübner-johAnnes schuler: építészeti kAlAuz. 
budApest, terc kft., 2014, 360 old.
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Frederick kiesler: 
Endless House, 

modell, 
1950–60. 1958. 

(Fotó: George Barrows, 1958), MoMa

Raimund Abraham:  
The House without Rooms Project
Metszet és alaprajz,  
1974 (vegyes technika,  
papíron; 87,9 x 96,8 cm), MoMa

képanyagának frissítése, újraválogatása sem történt meg, így 
kerülhettek be gyenge minőségű épületfotók, akár átfutó illuszt-
rációként (pld. 298-299. old, jachtkikötő és étterem, XIII. kerü-
let, Meder utca). De e tartalmas és valóban fontos összefogla-
lás, mely 200 közelmúltbeli és ötven, a megelőző időszakokban 
megépült (szocializmus, modernizmus, szecesszió) épületet 
mutat be, tartalmaz még mindig olyan kakukktojásokat, mint az 
1956-os emlékmű, amely „létesítmény koncepciója és kivitele-
zése formai rokonságot mutat a berlini Holokauszt-emlékmű-
vel” (sic!). Reméljük egy újabb kiadás már kicsit átdolgozott tar-
talommal fog (ha igen) megjelenni.

Co-housing, New Madrid

Lakóközösségek, Új-Zéland




