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BŐVÍTIK A BUDAPESTI 
NÉMET ISKOLÁT

A jelenleg sikeresen működő Német Isko-
la épületegyüttesét 2001-ben adtak át. 
Az intézmény üzemeltetője, a Budapes-

ti Német Iskola Alapítvány 2015-ben meghívá-
sos versenyt hirdetett az általános iskolai és 
gimnáziumi férőhelyek szükségessé vált bőví-
tésére, melyet a teljes iskolai közösség véle-
ményezése és a zsűri döntése alapján a Báná-
ti + Hartvig Építész Iroda nyert meg. 

zá, az általános iskolai osztályok épületrésze 
a meglévő gimnázium és a Vadászház közé éke-
lődik, egyszerre biztosítva a dinamikus átjá-
rást, és az elkülönülést a kisiskolás kort jel-
lemző védettség biztosításával. Az étkező 
pozícionálásával újjászerveződik az udvar éle-
te. Az általános iskolából közvetlenül a lépcső-
házon keresztül könnyen elérhető, a meglévő 
épületrészek irányából attól függetlenül, kívül-
ről is megközelíthető. Az udvar szintjéhez 
terasszal is kapcsolódó kávézó-étterem külön-
féle rendezvények befogadó terévé válhat.

Az eredeti épület szerkesztési elveit követ-
ve az új 22 x 44 méteres megosztható tornate-
rem is a tereplépcsőbe illeszkedik, egyensúlyt 
tartva megjelenő tömegek arányában, zöldte-
tő kialakításával a meglévő, játszótérnek alkal-
mas sík tereprészt is tágítva. Terepszint alatt 
a meglévő tornateremmel és az új szárnnyal is 
összeköttetésben van, biztosítva az átjárható-

ságot és a többirányú megközelítést.
A tervek engedélyeztetése jelenleg folyamat-

ban van, az elsőként megépülő általános isko-
lai szárny és a parkoló bővítése várhatóan 2017 
szeptemberére készül el. A Bánáti + Hartvig 
Építész Iroda a Budapesti Német Iskolával szo-
ros együttműködésben dolgozik azon, hogy 
a koncepció a bővítés mindkét ütemében mara-
déktalanul megvalósulhasson.  
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A bővítés tervezési koncepciójának alapvetése,  
hogy a létesítmény a bővítést követően is egységes 
kompozíciót alkosson

A telek topográfiailag különleges és rendkí-
vül sűrű faállománnyal rendelkezik. A meglé-
vő főépület körszelet formában a telek mere-
dek széléhez rendezett és folyamatosan 
követi a szintvonalakat. A völgy oldalán üvege-
zett, különféle szélességű iskola „utca” az épü-
letegyüttes minden részét egybefogja, és 
kilátást biztosít a városra. A nagy tömegű épü-
letrészek, mint a tornacsarnok és a színházte-
rem a tereplépcsőbe kerültek, ezáltal látvá-
nyuk és helyzetük jól illeszkedik a hegyoldalba. 
A kívánt szabad területek szorosan az iskola-
épület köré rendeződnek. A telken álló, múlt 
század fordulóján épült Vadászház jelenleg az 
általános iskola 4 osztályának ad helyet – ez az 
épület helyi védettséget élvez. A bővítés terve-
zési koncepciójának alapvetése, hogy a létesít-
mény a bővítést követően is egységes kompo-
zíciót alkosson, kifejezve az iskola szervezeti, 

intézményi és gondolati egységét. Az új épü-
letrészek szerves funkcionális kapcsolatokkal 
csatlakoznak a régihez, egybefűzve a meglévő 
különálló egységeket, megteremtve az infra-
struktúrák közös használatának lehetőségét. 
Mindemellett finom utalásokkal válnak el a régi-
től, átvéve annak karakterét, ugyanakkor anyag-
használatában, részleteiben elszakadva attól, 
egyértelműen jelezzék a folyamat időbeliségét.

A terep sajátosságait és a meglévő épület 
adottságait kihasználva az osztálytermek szint-
jén fogja össze a gimnázium és az általános 
iskola tereit az a dinamikus és mégis ölelően 
barátságos folyosó, melyen a diákok a kisisko-
lás kortól az érettségiig juthatnak el, az időbe-
li haladást térbeli allegóriával jelezve. Az új 
gimnáziumi osztálytermek az iskolaépülethez 
annak keleti, háromszintes végén épülnek hoz-




