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A hirdetések tartalmáért  
szerkesztőségünk nem vállal felelősséget.

Lapunkat rendszeresen szemlézi a megújult observer.hu

Több fájdalmas veszteséggel, de töretlen optimizmusban, kétségek között, de rengeteg 

munkával telt az magyar építészet idei éve. Akik alapos összefoglalást akarnak, azok nem 

úszhatják meg anélkül, hogy odaál ljanak a könyvespolcuk elé, könyvtárban töltsenek el 

egy napot, és alaposan újra átnézzék magazinunk nyolc 2017-es lapszámát, i l letve a hazai 

belsőépítészettel foglalkozó OCTOGON Deco negyedéves megjelenéseit, valamint mel-

lékleteinket. Pusztán darabszámra, gerinc-mil l iméterre, f lekkre, közölt építészeti foto-

gráf iára, szerkesztett, kinyomtatott oldalakra nézve meghaladtuk a tavalyi évet, ami nem 

csoda, ha f igyelembe vesszük, hogy hány négyzetmétert teljesített ebben az évben az épí-

tőipar. A kreatív szektor éves összefoglalásának, a Highlights of Hungary 2017 kurátori 

összejövetelein ülve a zsűriben kialakult egyfajta benyomás arról, hogy a hazai f i lmeket 

leszámítva nem volt kiemelkedő az elmúlt tizenkét hónap termése. Talán nem a kincstári 

optimizmus mondatja velünk, ha úgy érezzük ez az építészetre nem igaz. Főképpen csalá-

di házak, de középületek, sőt irodaházak sora bizonyítja, hogy erős versenyben jobb pro-

jektek valósulnak meg. Másfajta megrendelői kör és igényszint jelent meg, i l letve a maga-

sabb kivitelezői és tervezői díjak mintha felfelé húznák az elvárható színvonalat. Három 

nehezítő körülményt azonban sokan megemlítenek. Egyfelől a műemlékvédelem látványos 

meggyengülését, ami időnként kritikus helyzeteket okoz. Másrészről a 300 négyzetmé-

ter alatti ingatlanok engedélyezési eljárása körüli anomáliákat, a bizonytalanságot, ami 

a szabályozási oldalról és a tervezői oldalról is el lentmondások sorát szüli meg. Harmad-

részről a legáltalánosabb, legfájóbb anomáliát kel l megemlíteni, ez pedig nem más, mint 

az egész kivitelezői, de részben a tervezői szférát is érintő munkaerőhiány. Szakképzett 

kivitelezőt, erős alvál lalkozói lánccal rendelkező struktúrákat a legnagyobb, professzio-

nális, sokat látott fejlesztők is egyre nagyobb nehézség árán találnak. Ez a terület végze-

tesen leépülni látszik. Az elmúlt években külföldön szocializálódó derékhad nyomában 

utánpótlás belátható időn belül al igha várható. Főképpen az engedélyezett társasházak 

kivitelezésének elkezdését hátráltatja látványosan ez a körülmény, miközben a CSOK-

támogatás és a magas ingatlanárak mel lett egyre nagyobb kereslet van lakásokra a fővá-

rosban. Mindezek mel lett a városban közlekedve nagyon jó érzés látni és számolgatni azt 

a sok tucatnyi darut, ahhoz képest, hogy néhány évvel ezelőttről még élesen él a hiány 

emléke. Amikor minden leál lt. A bőség zavara jel lemzi manapság az építészeti lapkészí-

tést. Dúskálunk a bemutatásra érdemes projektekben, építészeti fotográfusok sora jelent-

kezik egy-egy publikálandó sorozattal, miközben valóban jó szerzőből „munkaerőhiány” 

mutatkozik évek óta. 2017-ben elvesztettünk három olyan személyiséget, akik az építé-

szeti kommunikáció, építészetelmélet területén tartoztak a legkiválóbbak közé. 

Pásztor Erika Katalina, Marosi Bálint és Vámos Dominika halála óriási veszteség. 

Ők az OCTOGON különféle korszakaiban, a magazin szerkesztői számára inspiráló, irányt 

és példát mutató személyiségek voltak. Írtak, álmodtak, gondolkodtak. Kemény, munkás 

év volt, sok veszteséggel, sok örömmel, sok reménnyel. Köszönjük olvasóinknak, szerző-

inknek, építész- és hirdetőpartnereinknek az közös munkát. Folyt. köv.           
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Inte r jú e r:  I R I M I Á S BA L Á Z S   
Fotó:  M A S A KO NA K AG AWA  |  PR E S S

YA DA TOSHIO NEV E 2017 JA NUÁRJÁ IG 

JA PÁ NBA N IS ISMER ETLENÜL CSENGETT, 

EGÉSZEN A DDIG, A MÍG MEG NEM JELENT 

A SHINK ENCHIKU A KTUÁ LIS SZÁ M A 

(PROMI NENS JAPÁN ÉPÍTÉSZETI M AGAZI N 

1925 ÓTA - SZER K.). 

OTT KUM A K ENGO, A K IR A KURY U, 

K A ZU YO SEJIM A MELLETT YA DA TOSHIO 

NEV E A L ATT MUTATTÁ K BE A NAR A LEG-

FONTOSA BB SINTÓ SZENTÉLY ÉNEK BŐV Í-

TÉSEK ÉNT ÉPÜLT MÚZEUMOT.

TOKIÓ 
TÚLCENTRALIZÁLT, 

ÉRDEMES TÖBB
LÁBRA ÁLLNI

Irimiás Balázs: Japánban nagy hagyománya van 
annak, hogy mesterek köré szerveződik az épí-
tészek új generációja. Szinte Tange Kenzótól le 
lehet vezetni a teljes japán építész-szcéna csa-
ládfáját. Ön is Kuma irodájából szállt ki nem-
rég. Ez együtt jár a mestertől való kritikai eltá-
volodással, pályamódosítással, vagy ugyanazon 
a szálon haladnak tovább a tanítványok?
A Kuma-iroda nagyon nagy lett az utóbbi időben, 
ezért a jelenlegi helyzetet már nem ismerem testközel-
ből. Amikor még Kumánál voltam, akkor a „catchball” 
rendszerben működtünk, azaz bárki előjöhetett vala-
milyen javaslattal, megfogalmazhatta, bedobhatta a 
rendszerbe az ötleteit, és várhatta a visszajelzéseket, a 
támogatást és a konkrét továbblépést. Bármilyen szint-
ről bele lehetett szólni a feladatokba, a csapatoknak 

lehettek saját elképzeléseik, és mindig benne volt Kuma 
is. Mára megnőtt a létszám, ezért lehet, hogy szisztema-
tikusabb és hierarchizáltabb az egész. Amikor úgy érzi 
valaki, hogy elég tapasztalatot gyűjtött, saját irodát ala-
kít, nem kell ehhez feltétlenül eltávolodni a mesterétől.

Nehéz volt anno bejutni a Kuma-irodába? 
Ő már akkor úton volt a világsztárság felé, még-
is könnyebben megközelíthető személyiség-
nek tartják, mint a generációjából másokat. 
Akkor már Japánon belül ismert volt. Viszont a Kiotó 
Egyetemről másodéves mesterszakos hallgatóként bár-
hova be lehetett jutni. 1997-ben, egy szombat reggel hív-
tam fel őket, mondtam, hogy körülnéznék az irodában, 
mert épp Tokióban jártam. Bent volt Kuma is, beszél-
gettünk. Majd ők hívtak fel később, hogy küldjem be 

‹  Az 1300 éves sintó 
szentélyhez tartozó 
Kasuga Taisha Múzeum-
ból nézve elmosdódnak 
a dolgok. 
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‹ A szentély kincstára-
ként működő múzeum 
a hagyományos 
rizstározó elementáris 
gipsz-architektúráját 
követi, Kasuga Taisha 
Múzeum, Nara. 

Monumentális 
fesztiváldobok 
a Kasuga Taisha 
Múzeum előterében.

›  Anyaghasználatában 
markáns utalás a Nara 
Park cédrusaira, Kasuga 
Taisha Múzeum, Nara. 

a portfoliómat. Elküldtem, de aztán el is felejtettem az 
egészet. Aztán ismét felhívtak, hogy mehetek hozzá-
juk dolgozni. Tehát formálisan nem is jelentkeztem, 
csak beszélgettünk egyet, és az egész a véletlenen múlt.

Mennyit volt általában bent Kuma az irodá-
ban? A sztársággal együtt jár, hogy a munka-
társak csak szalvétákon kapják meg a projekte-
ket, majd rövid idő alatt konzultálják le azokat?
Tény, hogy egyre kevesebb időt volt bent az irodá-
ban, de a projekteket ennek ellenére nagyon alapo-
san végigvitte, mindegyikben benne volt, de megle-
pő módon leginkább szóban kommunikált. Sokkal 
pontosabban tudta szóban megfogalmazni azt, 
hogy mit akar. Nagyon ritkán láttam rajzolni.

A kiválása óta nagyobb munkákra is felkérték 
már, például a narai szentély múzeumbővítése. 
Ezt kizárólag a Kumánál végzett munkájának tud-
ja be, vagy voltak önálló projektjei korábban is?
Projektvezető voltam a Nezu Múzeumnál is meg a 
Suntory Szépművészeti Múzeumnál is. Ahol nemcsak 
a tervezést, de a teljes projekt vezetését én vittem. 
Mikor a felkérést megkaptam a narai Kasuga Taisha 
Múzeumra, közvetlenül engem kerestek meg. Tetszett 
nekik a Nezu Múzeum, és a Nezu vezetői engem aján-
lottak, mert velem voltak végig személyes kapcsolatban.
Sok japán művésznek és építésznek megha-
tározó esemény volt a pályáján a fukushimai 

atomkatasztrófa. Zajlott egyfajta kitelepü-
lés is Tokió környékéről. Kuma is részt vett 
az újjáépítés első fázisában a menedékterve-
zési kezdeményezésben. Volt a földrengés-
nek befolyása arra a döntésére, hogy hol Toki-
óban, hol pedig Okajamában él felváltva?
Ez ugyanolyan véletlen egybeesés volt, hogy épp 
a földrengést követő hónapban fogadtam el a felké-
rést, mint ahogy a Kuma-irodába bekerültem. Épp 
kifutottak a kumás projektek, ezért könnyebben tud-
tam felállni, és a saját praxis kialakítása is a fejem-
ben volt már. Nem jártam még előtte Okajamában, de 
tudtam, hogy Tokió bevonzza a teljes vidéket, emiatt 
elég nagy az egyensúlytalanság. Kíváncsi is voltam rá, 
milyen a vidéki élet, de nem akartam elvágni a toki-
ói szálakat, ezért úgy döntöttem, hogy elfelezem az 
időmet a két helyszín között. Fél hónapot az okajamai 
egyetemen vagyok, a másik felében pedig a saját iro-
dámban, Tokióban. A japán társadalmat is meg akar-
tam ismerni vidéken, a földrengés viszont kétségkívül 
megerősített abban, hogy Tokió túlcentralizált, érde-
mes több lábra állni, ahogyan sokan mások is teszik.
Lát abban lehetőséget, hogy vidéken, ahol 
kevesebb a neves építész, esetleg köny-
nyebb ismertté válni, mint a nagyváros-
okban, ahol hatalmas a verseny?
Nem feltétlenül kevésbé éles a verseny vidé-
ken.  Okajama a konzervatívabb régiók közé tar-
tozik, ahol, igaz rotációban, de le vannak osztva a 

lapok. Okajamában nem a megrendeléseket kere-
sem elsősorban. Magasabb kulturális szinten érde-
kel ez a hely, inkább, mint üzleti alapon.

Okajamában belevetette magát a helyi életbe. 
Civil projekteket kezdeményezett és facilitál. 
Ezek az egyetemi időszakából jönnek, vagy 
mint okajamai lakos szeretne mélyen kapcso-
lódni a város életéhez, a helyi történésekhez? 
Esetleg építészeti kihívásokat lát bennük?
Okajamában az egyetemen frissen alapították meg 
az építész szakot, és meghívtak egyetemi docensnek. 
Célom az építészeti kultúra magasabb szintre eme-
lése, ez tetszett meg az egyetemnek is. Megérintett 
a régi épületeknek, a helynek a szelleme, itt éreztem 
azt először, hogy valamit meg lehetne menteni. Emi-
att kezdeményeztem a projekteket, vagyis elhivatott-
ságból, és nem az egyetemi kurzus követelte meg.

Ha már Okajamában járunk, mit gondol 
az okajamai Kastélyról építész szemmel? 
Van létjogosultsága annak, hogy 
a történelem viharaiban elpusztult épü-
let pontos mását betonból újraépítsék?
Az Okajama Kastély valóban úgy vált a város jelképé-
vé, hogy a helyi lakosok nem igazán büszkék rá. Kevés 
kivételtől eltekintve, (mint a kumamotoi vagy a himeji 
kastélyok) hamisnak tartják őket. Pedig lenne erre is 
megoldás. A japán sintó faépítészetében megszokott „MAGASABB KULTURÁLIS SZINTEN 

ÉRDEKEL EZ A HELY"
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As autectcullent reici quas nobit 
voluptas simaximus am, officie 
ndestiaspe lam aci que non 
consequ

Az egykori pajta kontúrjához tökéletesen 
illeszkedő faborítású épületrész vég-
homokzatán bátor megnyitás látható. 
Ez a kerttel erős kapcsolatot megteremtő 
„függönyfal” nagyszerűen tágítja ki 
a nappali terét is. A másik ajtó egy ügyes 
„szervizfolyosó” bejárata, ami a nappali 
mögött a konyhába vezet. 

Családi ház felújítás 
Oszaka Sumijosi 
városrészében.

A vegytiszta japán 
minimalizmus 
csomópont-nélkülisége. 

Tadao Andónak is egy 
sumijosi házzal indult 
az építészi karrierje.

a rendszeres újjáépítés, új anyagból, de a fa az marad fa, 
és nem lesz beton. Az építészet tovább él, az anyagok 
megújulnak. A legtöbb elpusztult kastélyt azonban 
vasbetonból építették újjá. Ugyanezt az architektú-
rát fából előadni méltóbb lenne a japán hagyomány-
hoz, és valószínű, hogy büszkébb is lenne rá a város.

Kínában melyik munkában vett részt? Várha-
tóak ez alapján is közvetlen megkeresések?
Kínában a jünnani Yunfeng Spa Resort 
(59 000 m2)  tervezésén dolgoztam. Még nem  
érkezett külön felkérés.

Hogy tekintenek Japánból Kína elképesz-
tő térhódítására? Nincs olyan felhang-
ja a japán építészek kínai tevékenységének, 
hogy a zsíros megrendelésekért cserbenhagy-
ják a japán világhatalmi törekvéseket?
Kínában jelenleg óriási a konjunktúra, gazdasági és 
kulturális téren egyaránt. Ezen belül inkább jónak 
gondolom, hogy mi japánok is részesei vagyunk, mert 
inkább azt a már kiforrott építészeti kultúrát kép-
viseljük, amire sok esetben Kína példaként tekint. 
Nem az üzleti részét tartom jelentősnek, hanem 
a misszió értékét. A megalomán projektek persze 
nem szerencsések Kínában sem és Japánban sem. 
Peking 2008-as nyári olimpiáját sokan hason-
lítják az 1964-es tokióihoz. Mindkettő egy 

feltörekvő gazdaság demonstrációja volt 
a világ felé. Mit gondol az olimpiákról? 
Van akkora gazdaságélénkítő hatásuk, hogy érde-
mes legyen rájuk ekkora pénzeket áldozni? Magyar-
országon civil tiltakozásra nemrég lefújták a pályá-
zatot.
Az olimpiát inkább haszontalannak gondolom, nem 
sok értelmét látom ekkora költekezésnek, illetve, ha 
már van, akkor legalább ne kövessék a régi hagyomá-
nyokat, erős újjászületésre lenne szüksége az egész 
rendszernek. Nem rombolásról és építésről kellene, 
hogy szóljon, hanem hosszú életű, maradandó érté-
kekről. Csak helyeselni tudom a magyar olimpiai 
pályázat leállítását. Japánban a 2020-as nyári olim-
pia rendezési jogának elnyerése előtt inkább elle-
ne voltak az emberek, de azután, hogy elnyertük 
a jogot, már inkább örültek. A nemzetközi porondon 
aratott sikerélmény elnyomta a hazai aggodalmakat.

Mit gondol a japán városképről? A modernizá-
ció előtti városok harmonikus képet mutattak, 
míg a Meidzsi-kor után épült vidéki városképről 
sokan fogalmaznak kritikusan úgy, mint a homo-
gén, uniformizált, funkcionalista káoszról.
Inkább negatív a véleményem a japán építészeti kul-
túráról. És nem csak az átlagról, hanem a nagyok-
ról is. Hiányzik a városkép kialakításának igénye az 
emberekből, de az építészekből és a közigazgatási 

intézmények döntéshozóiból is. A középosztály a har-
minc-negyven évnyi hitellel nehezen megszerzett apró 
telkét nagyon gyorsan és lehetőleg nagyon olcsón be 
akarja építeni, ezért nem is tud másra fókuszálni. 
A lakóház egy puszta termékké vált, aminek nagy 
része előregyártott elemekből áll, és senki sem fog-
lalkozik az illeszkedéssel. A belső az enyém, a kül-
ső nem érdekel, és nem is gondolnak rá probléma-
ként. Mindezt persze a gazdasági helyzetre vezetik 
vissza, és nem jelentkezik igényként és probléma-
ként sem. Kevés a civil öntudat. Külföldről haza-
térve minden japán azt gondolja, hogy külföldön 
jobb az építészet. A kanazavai kortárs művésze-
ti múzeum megformálása jól leképezi azt a prob-
lémakört, hogy össze kéne fogni a sok kis elemet. 
Nem a hard, hanem a soft irányoknak lenne létjogo-
sultsága. Amikor például külföldre utazom, min-
den külföldi ismerősöm ajánl jó helyeket, de ha 
a japánokat megkérdezik, általában nem tudnak sem-
mi érdekeset, látnivalót ajánlani a saját országukból.

Budapestről ajánlottak valamit az isme-
rősei megtekintésre, látogatásra?
A Gellért gyógyfürdőt ajánlották, el is men-
tem, de a japán fürdőkhöz képest nem 
találtam elég melegnek a medencéket. 
Annyira áthűltem bennük, hogy csak a zuha-
nyozóban tudtam végül felmelegedni.

És a városról mi volt az első benyomása?
Az első benyomásom Budapestről, hogy nagyon 
szép! A kortárs életvitel fúziója a fantasztikus tör-
ténelmi városképpel − a modern építészet pedig 
érzékenyen van csak belekomponálva. Úgy érzem, 
hogy a magyar emberek tudatossága és az Idő 
folyása megfelel a 21. század elvárásainak.

Szeretné városi léptékben, akár városterve-
zéssel befolyásolni a japán városképet?
Ha lenne lehetőségem, szívesen beleszólnék. Fon-
tosnak tartom, hogy meghatározott legyen, hogy 
mi való egy helyre, ne csak a gazdasági racionali-
tás diktáljon. Például lehetne olyan szabály, hogy az 
amúgy is meglévő tűzvédelmi és földrengés-bizton-
sági közparkokra kötelező legyen tájolni a körülötte 
álló épületeket, ugyanígy a folyópartokra. Ez Japán-
ban egyáltalán nem evidencia, sok a kihagyott ziccer.

Kumának volt egy nagyszabású, megnyert pályá-
zata Magyarországon, a Kormányzati Negyed, 
ami politikai okokból végül meghiúsult. Volt 
ennek bármiféle visszhangja az irodában? 
Elképzelhetőnek tartja, hogy a 
Kuma-iroda, vagy akár ön pályáz-
na Magyarországon tervezésre?

Ez nem egyedi eset, erre egy ilyen léptékű iro-
da fel van készülve, könnyen el tudja engedni, és 
adott esetben újra megpróbálja egy másik alka-
lommal. Nem jelent különösebb traumát.

A Budapesten építendő új múzeumi negyed 
ellen (amiben két japán tervező is érintett) jelen-
tős civil összefogás alakult ki. Természetesen ez 
messze nem az építészek munkájának szóló kri-
tika, inkább a projekt kommunikációjának és 
a szerencsétlen előkészítésének. Több múzeu-
mon is dolgozott már, ezek inkább magánmú-
zeumok, vagy egyházi tulajdonú múzeumok 
voltak. A látogatószám alapján Japánban is leál-
dozóban van a nagy állami múzeumok korsza-
ka. Felmérhetetlen mennyiségű gyűjteményen 
ülnek, amiket évtizedeken át senki nem lát. 
Ez persze nemcsak Japánban, de Görögország-
ban, Olaszországban, Hollandiában, Németor-
szágban vagy akár Oroszországban és Kínában 
is meglévő probléma. Ellenben a magángyűjte-
mények egyre igényesebben vannak reprezentál-
va, amiben az építészeknek központi szerep jut. 
Elég az Okajama közelében megvalósult világszín-
vonalú naoshimai múzeumegyüttesre gondolni, 
de számtalan egyéb példa is van rá Japánban és 

a világ többi részén. Mit gondol a múzeumok jövő-
jéről? Érdemes még nagy állami múzeumokat fej-
leszteni, vagy túl lomha az állam, hogy sikere-
sen végigvigye a múzeumok újraértelmezését? 
Japánban minden változóban van, sok múzeumnak 
lejárt az élettartama, átalakulóban vannak, keresik a 
kiutat. Az egyházak és a magángyűjtemények tulajdo-
nosai jó helyen tapogatóznak. Bizakodó vagyok ez ügy-
ben. Komoly csapatmunkára van szükség, sok terü-
let bevonásával, amit nekünk is tanulnunk kell még. 
Nem elég építészként a legjobbat kihozni belőle, renge-
teg egyéb tényezőt is figyelembe kell venni. Az az érzé-
sem, hogy a soft építészet az egyik legbiztatóbb irány.

Milyen módon szerzi a munkáit? 
Pályázatok, megbízások, felkérések?
Soha nem pályáztam még, csak felkérésre dolgozom. Ha 
önállóan kezdeményezek valamit, akkor az inkább civil 
projekt, értékmentés, és nem építészeti munkaszerzés.

Egyetemeken tartott előadást Magyarországon, 
milyennek látta a magyar egyetemi közeget?
Ha a diákokat vesszük, a japánok valahogy kevésbé lel-
kesek, összehasonlítva a külföldi diákokkal. Mintha 
nem lennének tisztában saját értékeikkel. Jól éreztem 
magam az előadásokon is, és itt, ebben az országban is.

„NEM A HARD, HANEM A SOFT IRÁNYOKNAK 
LENNE LÉTJOGOSULTSÁGA"
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HOGYAN ÉPÍTSÜNK 
NAPISKOLÁT KÉT 

HÓNAP ALATT? 

Ta npó es ete  a s zingapúr i akk al

A falu lakói által gyűjtött kö-
vek az esetleges bővítésre is 
elegendőek lesznek. 
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Lore m ips u m , lore m ips u m lore m to lor

A ház a Zanszkár folyó 
második töltésén áll, árvíztől 
védett helyen.

Az iskola önmagát 
tervezte meg, 
letisztultsága 
funkcionalitásából 
ered (balra). 
A közlekedő 
hőszigetelő 
pufferzónát képez 
a napterem mögött.

Szingapúri-szingapúri - mondja Szonám, a félsze-
mű asztalos, utánozhatatlanul magas hangon, reg-
geli közben, majd a magyar építésvezetőre hunyo-
rog, akivel előző este a buli után hazavittek két 
szingapúri diáklányt az apácakolostorba. Orvos-
tanhallgatók voltak, angolt tanítottak az apácanö-
vendékeknek önkéntes alapon, de az éjszaka kicsit 
megáradt patakon féltek egyedül átkelni a sötét-
ben. Volt valami? – kérdeztem. Ááá, tudod milyen 
Szonám, annak örül ennyire, hogy vihetett a nya-
kában egy lányt – szólt az építésvezető válasza.
Másnap délután megint jöttek kicsit beszélget-
ni. Magányosak voltak az apácáknál az órák 
után, inkább a magyar önkéntesekkel időztek. 

Mit csináltok most? - kérdezte Liz.
Szokásos, a palotán dolgozunk. Lógunk a kötélen, 
húzzuk fel a kalakot (ladakhi neve a vízzel kevert 
agyagos földnek), tömködjük a repedéseket, javítgat-
juk a vakolatot, a lapostetőt, a vízelvezetést, ilyesmi.  

Szöveg: IRIMIÁS BALÁZS

Fotó: SZELECSÉNYI BALÁZS, 

KOVÁCS BRIGITTA
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‹  Előző oldali képünk, fenn: 
vályogtégla-forgatás. 

A napterem kiálló gerenda-
végei a tábla és az oktatási 
segédanyagok rögzítésére 
szolgálnak. 

Haraptunk egy nagyobb falatot is, kibontjuk a 
palota délkeleti falát, amitől a helyiek annyira tar-
tottak, hogy azt mondták, ott meg fog valaki
halni. De aládúcoltuk mind a három szintjét 
a palotának, nem hiszem, hogy összedőlne. És tar-
tottunk pudzsát is (szertartás), hogy elűzzük a bajt.
Jövőre is jöttök?
Igen, de most egy új projekten agyalunk.
Min?
Mostanában sokat gondolok rá, hogy 
Csoma (Kőrösi Csoma Sándor – a szerk.), 
ha élne, vajon örülne-e annak, amit csinálunk? 
Hogy megmentjük a palotát, ahol másfél évet élt.
És?
Szerintem nem. Ezek csak falak. 
Legjobb esetben megnézi őket valaki, de a romo-
kat is megnézik ugyanúgy. Itt állt egykor… 
Csoma túl szerény volt ahhoz, hogy a saját 
emlékének az ápolása jó érzéssel töltse el.
Akkor abbahagyjátok?
Nem, de van olyan projekt, amivel inkább a falu-
nak, a régiónak tudunk visszaadni valamit azért, 
hogy Csomát befogadták és ellátták ismere-
tekkel: valami sokkal érezhetőbb dolgot, mint egy 
műemlék, amihez kevés helybéli tud kötődni.
Mire gondolsz?
Télen itt iskolai kényszerszünet van, mert 
nem tudnak kifűteni egy vasbeton iskolát.
Értem.

Mikor mi betúráztunk ide, láttunk útköz-
ben egy osztrákok által felépített szo-
lár iskolát. Egész télen, fűtés nélkül üzemelt. 
Ez nagyon sokat jár a fejemben. Lehet, hogy 
Zanglába is egy hasonló iskolaépület kéne.
Húúú, ez nagyon jó. Hazamegyek Szingapúr-
ba, és ha elvégzem az egyetemet, én is visszajövök 
ide egy szolár iskolát építeni. Ez lesz az álmom!

Zanglában azóta elkészült a 2010-ben meg-
álmodott, az Archikon Építészirodával közö-
sen megtervezett, majd önkéntesekkel és falusi-
akkal felépített Napiskola: a szomszédos falvak 
gyerekei is mind odajárnak télen. Telt házzal üze-
mel, és a néhai Zanglai királyság mind az öt falu-
ja előtt nyitva áll. De a helyiek nem engedik min-
den nap a gyerekeket a mély hóban és több mint 
egy órát gyalogolni, ezért csak azoknak a szom-
széd falubelieknek a gyerekei járnak rendszere-
sen, akiknek van rokonuk, ismerősük Zanglában, 
és el tudják náluk helyezni télire a gyerekeiket.

Az egyik ilyen szomszéd falunak, Tanpónak 
annyiban volt szerencséje, hogy 2011-ben külföl-
di támogatót talált, aki azóta is állja a tanárok téli 
fizetését, emiatt ők nem jártak át Zanglába. Mivel 
kifűthető iskolaépületük nekik sem volt, a helyi csa-
ládok között jártak körbe-körbe, és változó hely-
színeken húzták meg magukat. Mindössze 25-30 
diákról volt szó, ők egyetlen helyiségben elférnek.
A szingapúri lány közben lediplomázott, 

és létrehozott egy szemvédelemmel foglalkozó ala-
pítványt. Napszemüvegeket kezdett osztani 
a Himalájában, és ismét ránk talált az interneten.
Helló Liz, mi van veled? Ezer éve nem láttalak!
Szia! Emlékszel még ránk, a szingapúriakra?
Hogyne, Szonám minden évben mondogatja, hogy 
szingapúri-szingapúri, azóta szállóigévé váltatok.
És emlékszel az álmomra is?
Láttam, hogy te is visszajársz Ladakhba egy 
mozgó klinikával. Saját alapítványod lett.
Igen, de valójában én is szeretnék felépíteni egy 
iskolát, amilyet ti építettetek Zanglában.
Abban lehet, hogy tudunk segíteni. Most futott be 
épp egy kérés a szomszéd faluból, és a kuratórium-
mal egyeztetve reálisnak tűnik egy kompakt, egyet-
len szezon alatt felhúzható napiskola megépítése.
Egy szezon alatt kész lenne? 
És van már főtámogatótok?
Az alapítványnak van főtámogatója, de a pro-
jektnek nincs céltámogatója, anélkül való-
színűleg nem tudunk belevágni.
Akkor adj egy hetet, szerintem bevállalom!

Mivel itt 3700 méter fölött nem úgy őrölnek az 
istenek imamalmai, mint a tengerszinten, a bizton-
ság kedvéért megrendeltem az épület teljes faszük-
ségletét, amint befutottam Padumba, a környék 
regionális mikroközpontjába, ami nem több egy 
útkereszteződésnél. Tettem ezt anélkül, hogy lát-
tam volna, a helyiek betartották-e tavalyi ígéretüket, 

hogy összegyűjtik a szükséges követ, kivetik a szük-
séges vályogtégla-mennyiséget. Egy hetet ígértek 
a szállításra. Az első szállítmány három hét múlva 
futott be, de a további adagokra még várni kellett.

Valójában szerencsés véletlenek végeláthatat-
lan láncolata kellett ahhoz, hogy ilyen extrém kör-
nyezetben, ennyire kiszámíthatatlan beszállítók-
kal, ilyen szeszélyes időjárással, ráadásul nemzetközi 
önkéntesekből és helyi munkásokból álló, koránt-
sem összeszokott brigáddal valami mozdíthatatla-
nul fix határidőt be lehessen tartani. Ez egy olyan 
egyenlet, amelyben minden paraméter változó, és 
a sok paraméter kölcsönösen függ egymástól, de 
még az egyedüli állandó, a befejezés dátuma is függ 
egy változóktól. A szezonzárás napját ugyanis nem 
mi, nem a naptár és nem is az időjárás dönti el: 
a lámák kapcsolatba lépnek mindenhatóikkal, hogy 
megkonzultálják velük az aratásra egyedül alkal-
mas kezdőnapot, ami minden évben máskor van. 
És aminek a hajnalán nekünk elillan az összes helyi 

munkásunk, függetlenül attól, hogy milyen ígéretek-
kel, milyen feladatokkal és milyen feltételekkel áll-
tak még előző nap a kőműveskanál másik oldalán.

Szerencsére az alapítványunk semmi más-
ra nem trenírozta magát jobban az elmúlt tíz 
évben, mint felkészülni a legváratlanabb helyze-
tekre, amik a tervezés-kivitelezés mezején elő-
állhatnak. Kipróbáltuk az instant áttervezést, az 
élő 3D-s modellezést, a folyamatos rajzos magya-
rázatokat, a kreatív anyaghasználatot, a munka-
erő változatos keresztbe-helyettesítését, és a szo-
baméretek gerendákhoz való spontán igazítását.

Az indítás után nem sokkal megérkezett a váltás 
az építésvezetői pozícióban. Kacsó Jani hét éve még 
önkéntesként vett részt a programban, majd „vissza-
csábult”, és két éve már művezetőként van jelen. Itt-
hon a Bánáti + Hartvig Építész Iroda tervezőinek a 
sorát erősíti, a munkatársai, főnökei jótékonyan sze-
met hunynak afölött, hogy három tervezőjüket is 
el-el nyelik alkalomadtán 1-2 hónapra a Himalája 

eldugott völgyei. Még jó, hogy nem a folyói. 
Szelecsényi Balázs korábban vezető tervezőként 

részt vett a Solar Decathlon versenyen, de a felvételét 
önkéntesként a Csoma Szobája Alapítványhoz leg-
inkább azzal nyerte el, hogy drága anyagokból, nagy 
büdzsével tervezett már fenntartható házat, ám 
nagyon érdekelte, hogy kis pénzből, helyi anyagok-
ból mit lehet kihozni. Aztán ő is művezetőként tért 
vissza, immár harmadik éve. Janit váltotta Balázs, 
és rá hárult talán a legnehezebb feladat: a bizonyta-
lan határidő ellenére kulcsrakészre befejezni az épü-
letet, amit 2017-18 telén már használni is akarnak.

A közeli Zanszkár folyó első, árvíztől védett ter-
mészetes platóján a falu lakóival közösen találtuk 
meg a helyet az iskolának: ez a falu mértani közép-
pontjához közel eső terület, optimális távolságra 
a házaktól. A több százéves hagyomány mindösz-
sze 30 centis alapot igazolt, amit ezúttal – ellen-
tétben a zanglai iskola 1 méteres alapozási mélysé-
gével – elfogadtunk. Egytantermes épület mellett 
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döntöttünk, ami adott esetben tovább bővíthető, de 
a jelenlegi gyerekállományt kényelmesen befogadja. 
A Zanglában már bizonyított elveket, vagyis a dup-
la üvegezést, a két nyitható ablakkockát, az északi 
oldali pufferzónát itt is alkalmaztuk. Amiben változ-
tattunk, az a fűrészáru használata. Eljátszadoz-
tunk gondolatban – még Zanglában az Archikonnal 
közösen – a feszesebb kompozíciójú szögletes geren-
dákon, de végül a hosszadalmas rendelés-beérke-
zés miatt elkezdtünk helyben elérhető, kör kereszt-
metszetű gerendákkal dolgozni. Tanpóba, bár nagy 
késéssel, de megérkeztek a fűrészelt gerendák, és 
minőségileg is használhatónak tűntek. Kövekből 
rengeteget gyűjtött a falu, elegendő lesz egy eset-
leges bővítésre is. A téglavetéssel bajban voltunk, 
mert az odahordott kőrengeteg elbarikádozta az 

utat a nagyobb plató irányába, ezért korlátozott volt 
a szabad felületünk, ahol vethettünk és száríthat-
tunk. Ezért a téglavetés egész nyáron forgásban volt: 
amint megszáradt egy kör, máris vetettük a követ-
kezőt. Kitett magáért a faluközösség is, minden csa-
lád vetett körülbelül 400 téglát, amivel önkéntesen 
járultak hozzá az iskola építőanyag-szükségletéhez.
A kitűzést telefonos applikációkkal, iránytű-
vel, műholdas térképpel és GPS-szel végez-
tük a helyi felismerhető tereptárgyak-
hoz tájolva, illetve a falusiak téli napfelkelte 
és naplemente emlékeivel megerősítve.

A napterem padlóját fával burkoltuk, a lefek-
tetett szőnyegek pedig a téli hőszigetelést segí-
tik, de a zanglaiak beszámolói alapján inkább a túl-
melegedés jelent veszélyt, mint a hideg. Tanszerek 

tárolását a beépített polcok, kézmosást a beépí-
tett mosdó segítik a puffertérként szolgáló köz-
lekedőn. A tanterem falába beépített gerenda-
darabok kilógó bütüi a tábla és az oktatáshoz 
használt plakátok felfogatását könnyítik meg.

Összességében az egész házról elmondható, hogy 
szépségét – amennyiben ez az esztétikai fogalom 
egyáltalán értelmezhető ebben a közegben – puri-
tánsága, funkcionalitása és minimalizmusa adja. 
Emiatt belesimul a régió hagyományos építészeté-
be, a faluközösségek is könnyedén befogadják, nem 
ijednek meg a karbantartásától és a lemásolásától 
sem. A szingapúriaknak is tetszett, akik alig egy hét-
tel az átadás után már nagy csapatban érkeztek láto-
gatóként a műintézménybe. És reménykedhetünk 
benne, hogy Csoma is büszke lenne rá, ha láthatná. 

Táblarögzítő 
falplasztika.
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NAPFÉNYTETŐ

A budai hegyvidéken nemrég megjelent ház sok 
szempontból is egyedinek mondható. Az utcáról 
nézve, első pillantásra nem kelt különösebb feltű-
nést; a múlt század eleji, kiskastély-hangulatú vil-
lák között egyre gyakoribb errefelé az elegáns, 
finom anyagokkal, minimál stílusban megfogal-
mazott lakóépület. Többségük decensen elzárkó-
zik, az utcai homlokzat alig mutat valamit, hiszen 
a lényeg a túloldalon van, ott, ahol az erős lejté-
sű terep teljes körpanorámával nyílik a völgy felé. 
A Bényei István és Ivony Balázs tervezte új ház is 

‹  Az építésztervezők ekként 
látják a környék hagyományos, 
sokszor védett épületeinek 
áttranszformálását.

Csal á di há z B u d á n

Szöveg: GÖTZ ESZTER

Építészet: BÉNYEI ISTVÁN, 

IVONY BALÁZS

Fotó: BUJNOVSZKY TAMÁS

a másik oldalon feltáruló, nagyszabású látvány 
felé fordul, de az utcának is megmutatja magát. 

Ami itt teljesen új jelenség: a házon gyakorlati-
lag keresztül lehet látni. Az utcával párhuzamos, 
de szinte minden részletében megmozgatott hom-
lokzat három részen is üvegfalakkal nyílik meg, és 
mindhárom másféle módon izgalmas. A középtől 
hangsúlyosan eltolt tengelyben, a ház teljes magas-
ságában, a falsíktól kissé visszahúzódva, egy üveg-
tömb kapcsolja össze az épület két szárnyát. Ide fut 
be a kaputól induló karcsú, üvegkorlátok között 

lebegő bejárati híd, és a völgy felé megnyíló átlá-
tást csak a függesztett előtető keskeny pengé-
je töri meg. A híd két oldalán világos alumínium-
lemezekkel burkolt falsíkok – az egyik, a rövidebb 
szárny kis szögben elfordulva kapcsolódik a másik-
hoz –, ám a hosszabb szárny ismét felnyílik, és egy 
előreugró keret mögött egy üvegfalú nappali tárul 
fel, mintegy megkettőződve, színpadnyílás mód-
jára kiemelve a falkeretben. A harmadik átlát-
ható felület e nappali fölött, kissé hátrébb húz-
va, de a nappali üvegfalainak kontúrját folytatja: 

LEOLVASH ATÓ-E EGY CSA L Á DI H Á ZRÓL 

A TUL AJDONOSOK ÉLET V ITELE , V IL ÁG-

SZEMLÉLETE , VONZÓDÁSA I ÉS VÁ L ASZTÁ-

SA I? EGYÁ LTA L Á N, VA N-E OLYA N MÉRTÉ-

KŰ SZA BA DSÁGA – ÉS EZZEL EGY ÜTT ÍZLÉSE , 

BÁTOR SÁGA, K IFEJEZŐER EJE – EGY ÉPÍT-

TETŐNEK, HOGY A KÖR N Y EZETBEN ÉLŐ 

H AGYOM Á N YOK TISZTELETBEN TARTÁSÁ-

VA L Ú J UTAT FOGA LM A ZZON MEG A CSA L Á-

DIH Á Z-ÉPÍTÉSZETBEN?
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›  A lejtős terepre 
ültetett ház szinte 
lebegni látszik.

As autectcullent reici quas 
nobit voluptas simaximus am

az üvegkorlát mögött elterülő tetőterasz. Az áttö-
résektől az erősen lejtős terepre ültetett ház szin-
te lebegni látszik; erre erősít rá az előreugró széles 
keret is, árnyékot vetve az üvegfalra és a ház alapját 
képező konzolra. Tömegek helyett erősen megmoz-
gatott síkokat, tükröződéseket és széles árnyéko-
kat látunk, egy könnyed, de korántsem anyagta-
lan struktúrát, amely mély bizalmat tanúsít azzal, 
hogy szabadon megmutatja magát a külvilágnak.

Elgondolkodtató jelenség. És noha a tervezők 
korábbi munkái között több olyan megoldást is 
találunk, amelyekben a széles, kontúros falkere-
tek, a nagy üvegfelületek, a falsíkok megmozga-
tása szép, kiegyensúlyozott, fénnyel átjárt kom-
pozíciót alkot, itt valami egészen más szellemiség 

uralkodik. Ezt a házat egyedi ízlés és valami külö-
nös szabadságszeretet formálta. Szinte érezzük az 
egészben, a részletekben is a megbízó karakterét, 
azt a választott életformát, aminek középpontjá-
ban a természetesség és az egyszerűség áll, de éppen 
emiatt tud nagyszabású látványossággá válni.

A hídon a házba lépve egyszerre tapasztaljuk 
meg a belső tér nyugalmát és elevenségét. Előszo-
ba helyett csak egy kis előtér fogad, innen egy kis 
gardróbszoba és mosdó nyílik. A zárt tömb egy tel-
jes falnyi, rekeszekre osztott, hófehér könyves-
polcban fut tovább – itt már bent is vagyunk 
a nappaliban –, és a harmadik oldalra is polcok-
kal fordul át; ezzel a megoldással kifinomult bútor 
lett a falsíkokból. Nincs átmenet, rögtön a ház 

közepén állunk, ahonnan az utca felé és a kert-
re is hatalmas üvegfelületek néznek. Köztes hely-
zet, védett, mégsem bezárkózó belső tér, kevés, 
de kényelmes bútorral, nagyvonalúan berendez-
ve. Nincs semmi felesleges, semmi halmozás. A tár-
gyak jórészt a hatvanas évek stílusának mai átira-
tai, a tévé nincs falba építve, hanem egy alacsony 
komódon áll. A belső térben az egyetlen vertikális 
elem a falként megfogalmazott könyvespolc, ezen, 
illetve a teraszra vezető ajtó két oldalán álló kes-
keny oszlopokon kívül itt semmi nem áll az üveg-
falon túl mutatkozó panoráma útjába. A hang-
súly tehát nem a bentre, hanem a kintre került.

Az egybefüggő teret finom szinteltolások tagol-
ják. A nappalitól lefelé lépcső visz a földszintre (az 

    Elegáns, finom anyagokkal, 
minimál stílusban megfogal-
mazott lakóépület.

   A kaputól induló karcsú, 
üvegkorlátok között lebegő 
bejárati híd.

› ›
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As autectcullent reici quas nobit 
voluptas simaximus am, officie 
ndestiaspe lam aci que non 
consequ

A ház közepén, a nappali-
ban az utca felé és a kertre 
is hatalmas üvegfelületek 
néznek.
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As autectcullent reici quas nobit 
voluptas simaximus am, officie 
ndestiaspe lam aci que non 
consequ

utcaszintről ez mínusz szintet jelent), itt kapott 
helyet a hálószoba, a gardrób és a zuhanyzóval és 
házi szaunával kiegészített fürdő – a három szin-
tén egyetlen tér, elválasztók nélkül –, illetve egy 
vendégszoba. A központi szintről fölfelé pedig, 
széles, konzolokkal tartott, lebegő lépcsőfokokon 
érünk a konyha-étkezőbe, abba a térrészbe, ami-
nek két oldalfala és a klasszikus nyeregtető vona-
lát követő teteje acélkeretbe foglalt üvegtáblák-
ból áll, oromfala pedig zárt, beépített szekrény. 
A teret a konyhasziget és az ebédlőasztal ural-
ja, egyszerű, világos kőburkolata kiemeli a sötét 
fa konyhapolcot és asztalt, továbbá a konyhasziget 

A belső térben az 
egyetlen vertikális 
elem a falként 
megfogalmazott 
könyvespolc.

   A tárgyak, egyes 
bútordarabok 
jórészt a hatvanas 
évek stílusának 
mai átiratai.

A nappalival szomszé-
dos konyha-étkező tere.

›
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As autectcullent reici quas nobit 
voluptas simaximus am, officie 
ndestiaspe lam aci que non 
consequ

›  Erősen megmozgatott 
síkok, tükröződések, 
széles árnyékok.

   A szinteket egybefűző, 
lebegő hatású 
lépcsősor.

Panorámaablakkal 
kialakított fürdő.

›

   A meleg hatású faburkolat 
igazán otthonossá, bensőségessé 
teszi az enteriőr minden részért.

›

faelemeit. A földszintről ellenkező irány-
ba szintén lebegő, üvegkorláttal kísért lép-
cső visz a harmadik „lakószint”, a tetőterasz 
felé. Ez a terasz valóban lakótér, szabadté-
ri zuhannyal és üvegkorláttal, tágas, sza-
badon használható szoba, falak nélkül. 
Innen belátni a házba is, és korlátok nél-
kül nyílik meg a teljes budai oldal látképe. 
Az a szabad térélmény, ami bent a bútorok-
ká átfogalmazott falsíkok között érzékelhe-
tő, az itt, a világos greslappal burkolt, üveg-
fallal körülvett teraszon teljesedik ki.
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consequ
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   A ház teljes körpanorámával 
nyílik a völgy felé.

A konyha-étkezőben az egyszerű, 
világos kőburkolat vizuálisan 
kiemeli a nyitott fa konyhapolcot 
és asztalt, továbbá a konyhaszi-
get faelemeit.

›
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VILLA A BUDAI 
HEGYVIDÉKEN

Különleges hely ez is, de egészen másképp, mint 
az előző munkájánál, és ahogy ott sem valame-
lyik főszerepet vivő lakótér – hanem a magas/mély, 
kürtőszerű lépcsőház – vált az épület súlypontjá-
vá, úgy itt sem. A kapuban állva viszont erről még 
mit sem tudunk. Már eddig is felfelé kellett gyalo-
golni, de itt, a zsákutca legmagasabb pontján is csak 
a rézsűbe süllyesztett garázzsal állunk egy szinten, 
a ház még feljebb, az itt induló völgyhajlat elkes-
kenyedő csúcsába illesztve áll. Innen még nehéz 
elképzelni, hogy szerelemtelek volt (azaz miután 

A keskenyedő völgy oldalában.

Rók a a ke r tbe n ,  s z a r va s a falon

Szöveg: TOR M A TA M ÁS  | Fotó: BU JNOVSZK Y TA M ÁS

Építészet: BENCZÚR-W EICHINGER STU DIO

rátaláltak, a későbbi tulajdonosok évekig küzdöt-
tek azért, hogy megszerezzék, majd beépíthessék), 
belülről azonban mindez egészen másképp fest. 
A felső szint üvegfalain át beköszön a látszólag érin-
tetlen erdő, ahogy éppen végigsúrolja a délutáni 
napfény, a másik oldalon pedig a rézsű fala kelt fur-
csa, a konkrét helyen túlmutató, időtlen hatást.

De az a bizonyos súlypont mégsem bent van, 
hanem egyszerre kint és bent, a rézsű és az épület 
közé süllyesztett apró belsőudvarban, aminek szim-
bolikus centrumaként egy fa magasodik a közepén, 

amely itt aligha mediterrán patióként szolgál. 
Hasonlíthatnánk a japán építészetben gyakori, a ház 
belsejéből meditatív látványt nyújtó belső kertek-
hez is – de ennyire továbbgondolni szinte már hab-
verés lenne. Egyszerre kedves és különös, félig nyi-
tott, félig mégis zárt intim tér ez – miközben az alsó 
szint lakó, háló- és gyerekszobáiból is jó ide kinézni.

Már korábban is készült egy terv a házra, és 
tanulságos, hogy ifj. Benczúr László hol érezte úgy, 
hogy bizonyos hatásokat fel kell erősítenie. Az előző 
terv telepítési koncepciója és a helyiségek kiosztása 

A V EZETŐ ÉPÍTÉSZ TERV EZŐ, IFJ. BENCZÚR L ÁSZLÓ L ÁTH ATÓA N A Z E XTR ÉM HELYSZÍNEK ÉPÍ-

TÉSZ SZA K ÉRTŐJE LETT. BU DA LIGETEN H ATA LM AS SZIK L A FA L TÖV ÉBE TERV EZETT H Á ZAT EGY 

VA L A H A I KŐBÁ N YA MEDDŐH Á N YÓJÁ NA K HELY ÉR E – A HOL N YOLCMÉTER N Y I MEDDŐT K ELLETT 

ELŐBB ELTÁVOLÍTA NI –, MOST PEDIG CSILL AGVÖLGY EGY OLYA N VÖLGY H AJL ATÁ BA, A MINEK 

EGY IK OLDA L Á N TÖBB H Á Z , A M ÁSIKON A Z ER DŐ M AGASODIK A Z ÉPÜLET FÖLÉ .
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Átláthatóságok – az 
alsó szintre vezető 
lépcső az üvegfalon túl 
a kis belső udvarral.

    Leértünk az alsó szintre.

A telek uralkodó, magaslati 
pontjára került a nappalival szinte 
összeolvadó, félig fedett terasz. 

ugyan nagyrészt megmaradt, de most az épület sok-
kal látványosabban nyit a természeti környezet felé: 
a hatalmas üvegfelületek miatt mindkét szint telje-
sen átlátható. Alul ez inkább az erdő irányába érvé-
nyesülhetett, de azért szinte mindenhol közvetlenül 
lehet kijutni a külső vagy belső kertbe – utóbbinak 
ráadásul a természetes bevilágítása is javult anél-
kül, hogy felülvilágítókat kellett volna alkalmazni. 
A lejtőből kimagasodó felső szinten természetesen 
még hatásosabban érvényesül a ki-, be- és átlátha-
tóság, az intenzív vizuális és fizikai kapcsolat a ter-
mészettel, a telek uralkodó magaslati pontjára pedig 
még egy fedett terasz is került. A ház érezhetően jól 
ül ezen a lejtős és különös alakú telken, gondosan 

kisakkozott térbe illesztését leginkább azon  
lehet megtapasztalni, ahogyan különböző helyi-
ségeiből meglepően változatos kitekintést nyújt.
Nehéz elhinni, hogy nem valahol egy végtelen 
erdőség közepén, hanem a közeli budai tájban 
állunk. Korábban apró nyaralóépület volt itt – ez 
inspirálta a mai nappali falára került szarvas motí-
vumot –, míg a szomszédban egy kiürült üdülő 
a szocializmus éveire eemlékeztet. Még korábban 
– úgy 150-200 éve – az úgynevezett „ svájci ház” 
stílje dívott errefelé, amikor az arisztokratákat 
utánozva a polgárság is rákapott arra, hogy a poros 
és nyaranta szinte elviselhetetlen nagyvárosból 
a budai hegyekbe épített nyaralókba meneküljön. 
A környéken még ma is látható néhány ebből 
a típusból, amelynél a természet iránt érzett 
romantikus rajongást díszletszerű, kúriákra és 
vadászlakokra egyaránt jellemző szerkezetek-
kel és lombfűrészes faornamentikákkal fejez-
ték ki. Ebben a romantikus tájfelfogásban 
a természet színpad volt csupán és ben-
ne az építészet díszlet.) 

‹ 
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Fogadórész 
faborítással, 
féltetővel, 
üvegfalakkal és 
a süllyesztett 
belső kerttel. 

A rézsűben ülő 
ház a felső szint 
lejtős féltetőjével.

A körbeölelt, 
szimbolikus centrum 
– a belső udvar az 
origóban álló fával. 

Mindebből most – a fent megidézett, roman-
tikus formában – természetesen nem sokat 
látunk, bár a ház kettős, alul látszóbeton, felül 
faszerkezetes burkolati párosa azért mégis 
megidézi a már alig élő hagyományt. A veran-
dák és télikertek áttört faszerkezetei helyett itt 
csak a felső szint lejtős féltetejét tartó geren-
dák tűnnek fel a körbe futó üvegfelületeken át.

Egy amorf és erdei terepű, 1500 négyzet-
méteres telken, a kétszintes, alig 150 négy-
zetméteres házban a 10:1-hez beépítési muta-
tó józansága termékeny ellentmondásban áll 
az extrém helyzettel. Aztán, ha végül a bejá-
rattól újra visszatekintünk még erre a négy-
tagú családnak otthont adó lakóházra, a lát-
szatánál sokkal egyszerűbb és átláthatóbb 
formát tehetünk el magunkban emléknek.
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Konté ne rhá z a heg ye n

Szöveg: PLESKOV ICS V IOL A

Fotó: BATÁR ZSOLT

Építészet: CSUPOR A N NA - MOSSK ITO

A külső falécezés első 
ránézésre impozáns, erdei 
faszerkezetes ház látszatát 
kelti, pedig az architektúra 
öt konténerből állt össze.

Valamikor az 1930-as években Malcolm P. Mclean 
amerikai üzletember túlságosan hosszúnak találta 
azt az időt, amit a kereskedelmi áruk hajóra pako-
lására szántak. Orvosolva ezt a problémát úgy gon-
dolta, napokat nyerhetne azzal a módszerrel, ha 
nagyobb egységekbe tömörítve előkészíti a szállítás-
ra váró rakományt. Neki köszönhető, hogy a század 
közepére kifejlődött a konténeres árucsere, ami for-
radalmasította a nemzetközi hajózást. Valószínűleg 
akkoriban senki fejében nem fordult meg, hogy eze-
ket az időtálló tároló szerkezeteket egyszer költség-
hatékony szükséglakások emelésére is felhasználják, 
sőt később elegáns otthonokat is építenek belőle.
Pedig ez utóbbi külföldön egyre elterjedtebb 
módszer, és olykor egészen látványos elképzelé-
sekről hallani hajózási konténerek felhasználá-
sával. Elég csak James Whitaker híres, kalifor-
niai sivatagba tervezett Joshua Tree Residence 
projektére gondolni, ami a jövő évben épül-
het meg. De itthon szintén virágzik a műfaj, 
ám a most bemutatott példához hasonló, att-
raktív kialakításokat még csak ritkán látni. 
Sokak számára elképzelhetetlennek tűnik ugyan-
is, hogy egy nyaraló gondolatán túl állandó ott-
hon teremtésére is lehet vállalkozni ezzel a meg-
oldással. Holott az acélból készült konstrukciók 
úgy lettek kialakítva, hogy masszívan bírják a ter-
helést, és persze a tengert. Önhordó szerkezetek, 
amikhez egyszerűbb alapot építeni, több típus-
ban vásárolhatóak meg, és számos elemet bármi-
lyen formációban össze lehet belőlük illeszteni. 
Csupor Annát rendkívül izgalmas enteriőrvi-
lágáról és térformálásáról ismerjük elsősorban, 
ezúttal viszont családtagjai számára egy egész 

ÉRTÉKES 
RAKOMÁNY
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SZOKATLAN HÁZ LAPUL MEG 

A BUDAI HEGYEKBEN. NEM A STÍ-

LUSÁT, SOKKAL INKÁBB A TÍPU-

SÁT TEKINTVE. ÉR DEKES KÉR DÉS-

R E NYÚJT VÁLASZT, AVAGY ARR A, 

HOGY ÉPÍTHETŐ-E LUXUSOTTHON 

ÚJR A FELHASZNÁLT ELEMEKBŐL?

konténárházat tervezett.  A szóban forgó épü-
let Budán, egy erdővel körülvett telken áll, ahol 
nemcsak a szerkezet jelent unikalitást, de a tény 
is, hogy teljesen akadálymentessé kellett tennie.
Öt azonos méretű konténert használtak fel az épít-
kezéshez. Az egyik vízszintesen helyezkedik el 
az alsó terepszinten és erre merőlegesen helyez-
tek el további négy elemet, felfektetve őket 
a terep magasabban húzódó fokára. Ebből az irány-
ból csupán egy földszintes hajlékot láttat a hom-
lokzat, az alsó modul egy különálló egység, alkal-
mas akár vendéglakásnak: konyhával egybenyitott 
hálóval, fürdővel és külön gardróbbal is rendelke-
zik. A felső rész már a tulajdonosok állandó lak-
helye, ahol a tervező hatalmas üvegfelületeket is 
vághatott a rekeszekre, valamint több oldalfal 

eltávolításával tágas tereket is létre tudott hozni.
Lakói szerették volna, hogy egy hatalmas közösségi 
hely alkossa a „ház lelkét”, de főbb szerepet kapott 
a konyha is. A fürdő, gardrób, háló, és a dolgozó e 
két nagyobb helyiség körül csoportosul, nyílt alap-
rajzi rendszerben. Padlófelületei mindenhol küszöb-
mentesek, anyagát tekintve pedig laminált fa- vagy 
csúszásmentes hidegburkolat a jellemző. Erdő és 
beltér között a faszerkezetes, előtetős terasz teremt 
kapcsolatot, ami végül egy hídban folytatódik 
a család többi tagjának szomszédos telke felé.
A tengeri konténerek szabványos belmagassá-
ga nem éri el a három métert. Annak érdekében, 
hogy a tágasság érzete meglegyen, a szükséges szi-
getelést igyekeztek minél inkább a külső homlok-
zatra rejteni, a nappali esetében pedig bővítették 

› A kert felőli homlokzat 
visszahúzódóbb. Ebből 
a nézetből egyszerű, 
földszintes udvari 
építménynek tűnhet 
a hátrafelé terjeszkedő 
tömegalakítás.

   A homlokzatokon 
körbefutó átjáróhidak 
és teraszok révén 
kültér és beltér szoros 
kapcsolatban áll 
a szintkülönbségek 
ellenére is.

› A felső alaprajz négy 
konténer egybenyitásával 
jöhetett létre, 
míg a földszinten 
mindössze egy modulból 
lehetett kényelmes, több 
helyiséges lakást 
kialakítani.

‹
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As autectcullent reici quas nobit 
voluptas simaximus am, officie 
ndestiaspe lam aci que non 
consequ

Az egykori pajta kontúrjához tökéletesen 
illeszkedő faborítású épületrész vég-
homokzatán bátor megnyitás látható. 
Ez a kerttel erős kapcsolatot megteremtő 
„függönyfal” nagyszerűen tágítja ki 
a nappali terét is. A másik ajtó egy ügyes 
„szervizfolyosó” bejárata, ami a nappali 
mögött a konyhába vezet. 

Nemcsak a szerkezet 
jelent unikalitást, de 
a tény is, hogy teljesen 
akadálymentessé 
kellett tenni.

Olykor egészen 
látványos építészeti 
megoldások születnek 
hajózási konténerek 
felhasználásával.

a belmagasságot. A régi tető helyett új, rácsos szerke-
zetből álló mennyezetet emeltek, ráadásul két meny-
nyezeti ablakkal is sikerült növelni a térérzetet.
Megkapó homlokzatalakításnak köszönhetően az ember 
elsőre meg sem mondaná, hogy konténerházról van szó. 
Esztétikai szempontból érdemes megemlíteni, hogy 
a sokszor disszonáns fehér nyílászárók helyett elegán-
sabb szürkés szín illeszkedik a külső, világos faburkolat-
hoz. Lécezett textúrája a szomszédos családi ház megje-
lenését követi, csupán az alsó vendégház felülete kapott 
sötétebb színű lazúrozást. Külső és belső így reflek-
tál egymásra. Az infrafűtés kizárólag ezek alatt, rejt-
ve gondoskodik a melegről. Fából készült a legtöbb 

Tervezés éve: 2017 

Átadás éve: 2017

Alapterület: 130 m 2

Építész tervező: CSUPOR A N NA 

- MOSSK ITO

   A nappali a lakás legreprezentatí-
vabb tere. Tetőnyílásokkal még 
több fényt és belmagasságot tudtak 
nyerni a minden oldalról megnyitott 
helyiségbe.

berendezés, ahol nem, ott is valamilyen földszín az ural-
kodó tónus. Klasszikus, otthonos környezet jellem-
ző itt, a szükséges speciális komfortnak is eleget téve.
És választ kapunk a bevezetőben feltett kérdésre: míg 
az elmúlt évtizedekben csak ideiglenes irodáknak szán-
ták a régi konténereket, újabban a hosszú távra tervezett, 
minőségi építkezésben is van jövőjük. A kivitelezés adott 
esetben gyorsabb, költséghatékonyabb, és ötletes bur-
kolással kreatívabb is lehet. Manapság közvetlen, lakás-
nak szánt szerkezeteket is gyártanak, de érdemes a keres-
kedelemben feleslegessé vált darabokat megvásárolni, 
mint a jelen példa is mutatja. Az épület ilyen módon az új 
funkciót teremtő, upcycling mozgalmat is propagálja.

› 
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Eg y ne m mind e nn api nya raló Siófokon 

Szöveg: BÁ N DÁV ID

Építész: BER ECZ TA M ÁS, K ATÓK EDIT

Fotó: BU JNOVSZK Y TA M ÁS

A SZOKVÁ N YOSTÓL IGENCSA K ELTÉRŐ 

ÉPÍTÉSZETI PROGR A M SZER INT VA LÓSULT 

MEG A BER ECZ TA M ÁS ÉS K ATÓK EDIT TER-

V EZTE SIÓFOK I H Á Z , A MELY NEK NEM CSA K 

SZER K EZETE , FA L A I, DE MÉG A BÚTOR ZA-

TÁ NA K JÓ R ÉSZE IS BETONBÓL K ÉSZÜLT. 

HELY ISÉGEIBEN PEDIG A K ELLEMES BAR ÁTI 

K IK A PCSOLÓDÁSÉ A FŐSZER EP.

Balatoni nyaraló, erről van egy általános elkép-
zelésünk: kis kert, szűk hálószobák, jó esetben 
terasz, ahol barátainkat leültethetjük. Ehhez 
a sémához képest jóval nagyvonalúbb, a társa-
sági életet a középpontba helyező házat képzelt 
el magának a megrendelő család, amikor felkér-
te Berecz Tamás és Katók Edit építészeket. Siófo-
kon, de a tótól távolabb, egy hosszan elnyújtott, 
háromszög alaprajzú telken kezdtek nem min-
dennapi második otthon építésébe. A megrendelő 
kívánsága szerint kiemelten nagy tér jut a társasá-
gi életnek, a közös kikapcsolódásnak, anyaghasz-
nálatában pedig leginkább a betonban gondolkoz-
tak, de nem csak az épület szerkezetének szintjén, 

hanem egyes bútorok megvalósításánál is.
A tervezők a megrendelő által felvázolt, igen 

határozott elképzelések létrehozásához szabad 
kezet kaptak, amivel érezhetően éltek is. Közel 
három évet átívelő folyamata a tervezésnek és 
a megvalósításnak a megrendelő innovatív gondo-
latai szerint, valamint az építészekkel folytatott 
állandó és jó párbeszéd, a nagyfokú bizalom jegyé-
ben zajlott. A külső és a belső tér kialakítása oly-
annyira együtt futott, hogy az építkezés legizgal-
masabb pillanata az volt, amikor a jóformán szó 
szerint betonból kiöntött házzal együtt bebetonoz-
ták a fő bútorelemeket is. Mindez persze nagyon 
komoly előrelátást, átgondoltságot igényelt, hiszen 

AZ OTTHONOS 
KIKAPCSOLÓDÁS 
HÁZA

ezzel az egyébként minimálisra vett berendezés 
alapjait szinte a ház élettartamára állandósították. 

E háznak, amely egy hagyományos falusias, de 
nemrég megnyitott utcában áll, szinte minden 
szomszédja a hátát mutatja, pontosabban a ker-
tek sufnivilága adja a hátteret hozzá. Ezért a terve-
zők az épületet befelé, egy átriumszerű belső udvar 
köré szervezték. A szomszédok irányába teljesen 
zárt, kívülről fehérre vakolt falazat biztosítja a bel-
ső intimitást, az utcai fronton játékosan, szinte 
véletlenszerűen helyezkednek el a fő társasági hely-
színnek, a hatalmas nappalinak az ablakai, míg 
a kert felé a hálószobák már teljesen nyitottak. 
A nagy tolóajtókkal kitárulkozó és szálcement 

Az utcai homlokzatot az 
ablakok és a tetőkinyúlá-
sok játékossága 
határozza meg.
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lapokkal borított épület három irányból öleli kör-
be a medencével színesített belső udvart. A kör-
bezárt tér számtalan érdekes térbeli formát rajzol 
ki, amit erősítenek a változatos méretű és formá-
jú tetőkinyúlások is. A fény, az ég, az árnyékok 
különböző kivágásokban jelennek meg, bárhon-
nan is nézünk az udvarra, a háznak saját ege van. 

Míg az épület a külvilág felé csigaházszerűen 
zárt, védett, addig a belső udvar felé teljesen meg-
nyílik. Minden helyisége jóformán egybefolyik 
az udvarral, a határvonal pedig könnyen lebont-
ható, hiszen minden irányban méretes, üvege-
zett tolóajtók kapcsolják össze a belsőt a külsővel. 
A társasági élet színtere az úgynevezett nappa-
li. Az egyik sarka felé zárt szögbe összefutó, nagy-
jából 100 négyzetméteres tér voltaképpen telje-
sen üres, bőven van hely mindenre. Egyik szélén 
beépített bárpult, szemben vele dobogóra helye-
zett hatalmas heverő – természetesen betonból. Igaz, 
itt is, akárcsak az összes betonra alapozott bútor-
nál a közvetlen érintkezést valami köztes anyag – 

A szomszédok felé csigaház-
szerűen zárt ház a belső udvar 
irányába nyílik meg.

Háromszögekből szerkesz-
tett formák, a felépítményen 
és az alaprajzban is.

A nappaliban minden
a szórakozásról szól.
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As autectcullent reici quas nobit 
voluptas simaximus am, officie 
ndestiaspe lam aci que non 
consequ

Az egykori pajta kontúrjához tökéletesen 
illeszkedő faborítású épületrész vég-
homokzatán bátor megnyitás látható. 
Ez a kerttel erős kapcsolatot megteremtő 
„függönyfal” nagyszerűen tágítja ki 
a nappali terét is. A másik ajtó egy ügyes 
„szervizfolyosó” bejárata, ami a nappali 
mögött a konyhába vezet. 

a kanapénál kárpitozott szivacs, az étkezőaszta-
lon gránitlap, a szobák szekrényeinél fa – tompítja.
A családi élet központja a konyha-étkező. A fal-
síkba beillesztett konyhai gépészet előlap-
jai szinte homogén, szürkés felületet adnak ki. 
A tervezők itt faburkolattal egészítették ki 
                 a betonszerkezetet, amelyben a pácolt 
fa finom, csak közelről kivehető textúrája és a 
színnek az idővel való beérése tesznek élővé. 
A helyiség centrumában áll az „étkezőasztal-
ba átfolyó” konyhasziget, amelynek betono-
zott szerkezetét gránitlappal burkolták. A ház 

harmadik szárnya az intimebb szféra, ahol négy 
majdhogynem megszólalásig hasonló hálószo-
bát alakítottak ki, egyedüli különbség a beépí-
tett szekrények megformálásában van. Az átrium-
mal párhuzamosan futó folyosó a belső udvarra, 
maguk a szobák már a kertre nyitottak, ez kitárt 
ajtóknál szép átlátást biztosít az egész házon.

Beton 2017-díjjal jutalmazták ezt a házat, ami-
nek a berendezése már-már szerzetesien puritán, 
a lényeg maga a tér és nem a benne elhelyezett – 
vagy épp hiányzó – tárgyak, bútorok. A mesterséges 
fényt a betonból készült bútoralapokba, valamint 

« Az étkező-nappali 
szinte teljes üvegfallal 
nyitható meg a medence, 
a kert felé. 

   A földszinti közösségi 
tér centrumában áll az 
„étkezőasztalba 
átfolyó” konyhasziget.

a mennyezet (és a tetővonal) alatti sávba süly-
lyesztett, a helységben körbefutó rejtett világítás 
adja, lámpákat a konyhasziget és a bárpult kivé-
telével sehol sem találunk.  Az éles szögek és a 
durvának, időtlennek ható betonhasználat mel-
lett néhány kőformájú, nemezből készült ülőal-
kalmatosság visz melegséget, puhaságot a ház-
ba. A teljes telken szépen végigvonuló háromszög 
motívum pedig a távolabbi sarokban létreho-
zott kerti tárolót és fedett jakuzzit magába fog-
laló, szintén topaszöget záró melléképület-
ben csúcsosodik ki, szó szerinti értelemben is. 

Tervezés éve: 2014

Átadás éve: 2017

Alapterület (nettó): 295 m2 

Építész tervező: BERECZ TAMÁS 

(2SL STÚDIÓ)

Tervezőtárs: KATÓK EDIT

 «
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   A mesterséges fényt 
a betonból készült bútoralapokba, 
a mennyezet (és a tetővonal) alatti 
sávba süllyesztett, a helységben 
körbefutó rejtett világítás adja.

    Puritán, keleties 
berendezésű hálószobák.

   A nappaliban bárpult, a 
pódiumon hívogató lounge.

‹ ‹

«
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‹  A klasszikus helyi anyag-
használatot vitték tovább 
a tervezők, a megbízó ezen 
a házon, a téglát.

   Az épület a mai kor 
formanyelvén eleveníti fel 
a Lövérek jellegzetes 
építészeti elemét, a városi 
panorámára „irányított” 
verandát. 

Meghatározó elemei az 
épületnek, és a természetes 
környezethez is illők az ácsolt 
fa veranda és pergola.

Az osztrák határ közvetlen közelében járunk, a Sop-
roni-hegység alsó szakaszánál, amire már felkúszott 
a város, pontosabban beleszövődött a zöldövezet-
be. A Lövérekben a város integrálódott, összebarát-
kozott a természettel. Már nemcsak kikapcsolódni 
járnak fel a városlakók a nyaralóikba, hanem hét-
köznapjaikon is itt élnek, az alábbi példában pedig 
ez a lakófunkció az, mely különleges és értékes ele-
gyet hozott létre ezen a környéken, Sopron léptéké-
ből adódóan is. A helyszín korábbi, sajátos míves-
séggel formált villái – az ácsolt, panorámára nyíló 
verandáikkal és markáns tetőidomaikkal – jelentős 

TER MÉSZETES UR BA NIZÁCIÓS JELEN-

SÉG, HOGY A VÁROSOK BA N SZÉLSŐ-

SÉGESEN KÜLÖNBÖZŐ K AR A KTERŰ 

ZÓNÁ K IS K I A L A KULH ATNA K EGY-

M ÁS MELLETT, MELY EK ODA-V ISSZA 

R EAGÁ LNA K IS EGYM ÁSR A. 

SZÁ MOS TÉN Y EZŐ H ATÁSÁR A IDŐV EL 

EZEK A TERÜLETEK ÉR DEK ES V EGY Ü-

LETEK ET A LKOTNA K, ESETÜ NK BEN 

KÜLÖNLEGESET ÉS ÉRTÉK ESET, 

MELY HEZ TÖBBN Y IR E BÜSZK ÉN ÉS 

V IGYÁ ZVA V ISZON Y ULNA K A SOP-

RONI A K, A K IK KOR Á BBA N CSA K A Z 

IKVA-PATA K SZÉLESEN ELTERÜLŐ 

VÖLGY ÉT L A KTÁ K. 

elvárásokat diktálnak az építtetőknek, a tervezők-
nek és a kivitelezőknek egyaránt, akik erre a kör-
nyékre szeretnének újat alkotni. Határ menti terü-
let, melynek a közismert építőipari problémái és 
kihívásai miatt – gondoljunk itt például a szín-
vonalas és minőségi munka elvégzésére alkalmas 
szakemberek hiányára – talán kijelenthetjük, hogy 
egy sikeres projekthez itt szerencse is szükséges. 
A lakóház, melyhez közelítünk, megálmodói-
nak köszönhetően bőven értékén kezelte a hely-
színt, továbbá magát a funkciót is lelkiismerete-
sen alakította. A szerencsét itt az a konstelláció 

jelenthette, hogy sikeresen állt össze a szakmai gár-
da ahhoz, hogy a megbízók új otthonát megvaló-
sítsák. Takács Tamás, Svájcban élő magyar épí-
tészként nagyvonalú és minőségi tervet adott 
alapul, melynek belsőépítészeti kidolgozása Petheő 
Tímeát, a kiviteli tervek elkészítése pedig Men-
tes Gábort illette, Ifj. Orosz János pedig a gene-
rál-kivitelezést vezényelte le. Ennyi gondoskodás 
után azonban már nem akkora meglepetés, hogy 
a megbízónak a lakótérről megfogalmazott gon-
dolatai, valamint a bizalom a tervezők és a kivi-
telezők felé professzionális végeredményt hozott 

‹
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    A földszinten 
a közösségi, de az 
itteni privát részek is 
(konyha-étkező-
nappali-dolgozószo-
ba) a nap minden 
szakában közvetlen 
benapozást kapnak.

   A nappali részlete, 
háttérben a dolgozóval.

– talán ez az egyik legfontosabb, amit ennek a 
projektnek a kapcsán hangsúlyozni szükséges.
A nagyvonalú telepítés, valamint a tömegformá-
lás a játékos tértöréseivel és az így kialakuló han-
gulatos átmeneti tereivel markáns és magabiztos 
eleganciával ad otthont a négyfős család számára, 
a kívülről nagyon határozottan, mégis barátságos 
léptékben kezelt épület hangulata a család igényeire 
tökéletesen szabott lakóterek használatán keresz-
tül válik igazán érzékelhetővé. A ház egyik legfőbb 
karakterét a belső és külső terek folyamatos össze-
szövése adja teraszokkal, verandákkal, lugassal. Bár 
statikus rendszerről beszélünk, mégis mint egy élő 
organizmus, folyamatos változásra képes, mintha 

pulzáló puffer zónákkal lenne körbevéve az épület-
mag, amit évszakoknak, időjárásnak és egyéb élet-
helyzeteknek megfeleltetve módosíthatnak a lakói.
Hasonló igaz azokra az „okos falakra” is, melyek 
az épületgépészeti és tárolási lehetőségek-
kel együtt a ház szerkezetét adják. Csomópon-
ti kánaán ez, melynek csak egy kompakt, egy-
séges, végletekig letisztult vetülete látszik. Az 
elegáns és visszafogott belsőépítészeti megoldá-
sok mégis játékosak. Mindennek tervezett helye 
van, még a rendetlenségnek is, a ház pedig igazán 
csak akkor lélegzik fel és akkor lesz patinás iga-
zán, amikor a mindennapi holmikkal teleszóródik, 
és érezhető, hogy jó szolgálatot tesz a lakóinak.

A falak és terek pulzáló érzete miatt mint-
ha meghatározhatatlan volna, valójában meny-
nyi szinten és hány négyzetméterrel bír ez a ház. 
Amikor azt hinné az ember, már járt a fő funk-
ciójú helyeken, talál még egy saját edző- és 
moziszobát, tárolót, mosókonyhát, vagy egy 
újabb kis teraszt, ami lehet ugyanaz, mint az elő-
ző, csak már épp máshonnan szemléljük.
Az pedig, hogy pontosan hol van a Lövérekben 
ez a családi ház, inkább nem árulnám el. Kicsit 
elbújt, de ezt nagyon kedvesen és biztonságo-
san teszi – ez pedig pont megfelelő modor egy 
lövéreki családi ház számára, ahol olyan, mint-
ha minden nap luxusban nyaralnának a lakói.

‹

‹
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Tervezés éve: 2015-2016

Kivitelezés éve: 2016-2017

Beépített terület: 124,5 m2 + 15,8 m2 

VER ANDA

Lakóterület (nettó): 160,8 m2 (FSZT + EM) 

+ TER ASZOK + VER ANDÁK

Vezető építész tervező: TAKÁCS TAMÁS

Felelős tervező: MENTES GÁBOR

Belsőépítész: PETHEŐ TIMEA

»  Az üvegezett, ácsolt 
veranda nyáron összenyit-
ható a nyitott pergolával.

   A konzekvens, egységes 
anyaghasználat – tégla és fa 
– illeszkedik a tájhoz, 
a kerthez.

‹
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Az építészet és a világítástechnika világelső 
nemzetközi szakvására

2018. március 18 – 23. 
Frankfurt

Biztosítsa jövőbeni sikerét a legújabb világítási 
megoldásokkal! Merítsen inspirációkat a világ 
legfényesebb színpadán! 

150.000 m2 területen olvad össze dizájn és 
technika. Készüljön fel Ön is a találkozásra! 
Inspiring tomorrow.

www.light-building.com 
office@bdexpo.hu
Tel.: 1/346-0273

SZÉPEN ÉS  
SIKERESEN: A 
DIZÁJN ÜDVÖZLI  
A TECHNIKÁT

A MINŐSÉG ÉS INNOVÁCIÓ MÁRKANEVE
Würth Szereléstechnika Kft., 2040 Budaörs, Gyár utca 2., T +36 23/418-130, F +36 23/418-137, info@wuerth.hu, www.wuerth.hu

Ahol az átgondolt koncepció a kiváló 
minőséggel találkozik. 

Ahol a közületi projektek terén is egyedi 
jegyek hozhatók létre. 

Ahol az ötletek megkülönböztetnek a 
versenytársaktól. 

JAB Anstoetz közület - valósítsa meg 
velünk az elképzeléseit! 

JAB JOSEF ANSTOETZ KG MAGYARORSZÁGI KÉPVISELET
1126 Budapest,Agárdi út 3/B

Telefon: +36 1 235 6050, Fax: +36 1 235 6058
sales-hu@jab.de

www.jab.de
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   A felnyíló sarokszakasz a 
főbejárat helyét is kijelöli. 
A bejárathoz közeli kőkert még 
nem a végleges állapotot mutatja. 

›  A lábazat közelében látható 
ablaksornak a küzdőtereket határoló 
szakaszokon fontos szerepe van 
a szellőzésben, a légcserében 
(lásd a későbbi oldali rajzot).

Alapvetően a cselgáncs (dzsúdó/judo) sport-
ágat szolgálja az új létesítmény (továbbiakban 
Központ). Hogy miért Cegléd? Komoly múlt-
ja van már itt ennek a sportágnak, 1976 óta 
működik a szakosztály, sikerüket tükrözi, hogy 
például az idén nyár végén megrendezett Buda-
pesti Felnőtt Judo Világbajnokságon három 
helyi versenyző, Ungvári Miklós, Ungvári Atti-
la és Ohát Zalán is indult. A helyi szakosztály 

D z s ú d ó c sa r nok Cegl éd e n

FORMATAN ÉS KJÚ

Szöveg: MOLNÁR SZILV I A | Fotó: JA KSA BÁ LINT

 Építészet: NSK TERV EZŐ CSOPORT

HELYSZÍNÜ NK NEM A BELVÁROSI R ÉSZ , DE NEM IS A PER EMSZÉL , KÖZEL A VASÚTÁ LLOM ÁS, BEJÁR ATOTT 

A HELY: CEGLÉD M A LOMTÓ SZÉLI SPORTTELEPE L ÁTOGATOTT, K EDV ELT VÁROSI TERÜLET, A HOL JELEN-

LEG IS SPORTCÉLÚ BERUH Á ZÁSOK FOLY NA K. A 2017 KÖZEPE ÓTA MŰKÖDŐ CEGLÉDI JU DO CSAR NOK NEM 

HIVA LKODÓ, MÉGIS FELTŰ NŐ EBBEN A CSA L Á DI H Á ZAS KÖR N Y ÉK EN, ELSŐ PILL A NTÁSR A A ZÉRT, 

MERT OLYA N TÖMBFOR M ÁT MUTAT, A MI MEGTOR PA NÁSR A K ÉSZTET MINDEN ER R E H A L A DÓT. 

bérlőként edz a Nemzeti Sportközpontok üzemel-
tetésében álló, egyébként közép-magyarorszá-
gi, tehát régiós központú épületben. De a kis- 
és nagyterem ki is bérlehető (például a cselgáncs-
csal „rokon” sportágak műveléséhez, így a kon-
diterem, a wellnessrészleg szintén, utóbbiakat 
rendszeresen használják is alkalmi jegy, bérlet meg-
vásárlása után az éppen edző gyerekek szülei.)  
Kalauzunk a helyszínbejáráson a központ vezetője, 

Budai Mihály volt, különleges helyzet az övé, 
kívül-belül jól ismeri az épületet, átvitt érte-
lemben is: a tervezői team egyik építésztervező-
je volt, vagyis míg alapesetben egy építész elbú-
csúzik az átadást követően az épülettől, ő napi 
szinten követi, szervezi annak (utó)életét.  

Kívülről haladva befelé, a Központ technoló-
giailag egy hagyományosnak mondható csarnok-
épület. Vasbetonvázas, az előcsarnoknál monolit 

›
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   A küzdőtér mögött futó 
folyosóról a küzdőterek, 
a konditerem, irodák, öltözők, 
tárolók nyílnak. A különféle 
felületeken látható szellemes 
piktogramokat az építész 
team tagjai tervezték. 

   Az állópaneles 
homlokzati elemek 
illesztése szinte 
láthatatlan, ami 
egyneművé teszi 
a felületeket. 

   Az előtér és a nagyterem 
közötti kisterem részlete, 
háttérben a szintén a tértől 
leválasztható konditér, 
de hátul kiláthatunk 
a folyosóra is. E terem 
függesztett álmennyezete 
behozza a belső térbe az 
épület hajtogatott karakterét.

›  A küzdelem tere valójában 
a piros tatami, az eltérő 
árnyalatok változó vastagsá-
got is mutatnak (5 vagy 6 
cm). A mennyezeten látható 
kürtős csőrendszer 
a légfűtés-hűtés rendszerét 
szolgálja ki.  

vasbeton szerkezetes, több ponton acélszerkezet-
tel kombinált, burkolata hőszigetelt szendvics-
paneles. Hogy a tatamival borított küzdőterek, 
illetve a fogadótér minél optimálisabb természe-
tes fényű megvilágítást kapjanak, a nagy, teljes 
üveg-függönyfalas megnyitás a keleti, a sporttelep 
sportpályái felé tekintő homlokzati szakaszon jel-
lemző. A további szakaszok zártabbak, a kapcso-
lódó funkcióknak megfelelő igények alapján (iro-
da, tárgyaló, öltözők stb.) kaptak ablakokat.   

Részleteiben, megformáltságában mégsem 
egy szokványos csarnokdoboz. Forma, ami köve-
ti a funkciót, esetünkben ez azt jelenti, hogy 
a japán harcművészeti műfaj a japán képző-, kéz-
műves, és építőművészet területén egyaránt megje-
lenő folding-formáláshoz kapcsolódik. A változa-
tos szögtörésekkel hajtogatott, felnyíló homlokzati 
részek, a tetőzet, ami több síkban lejt, egy szabályta-
lan, egyedi, házméretű origami karakterű alakzatot 
alkotnak. A házméret itt léptéket is jelent, ugyan-
is a sarokpontok 3-4 méternél nem magasabbak, 
így az épület magassági paramétereivel belesimul 

‹ ‹

‹ 
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‹  Az egyik öltöző részlete 
a szigorúan funkcionális 
berendezésével, a zöld szín 
azonban kis utalás 
a dzsúdóban használt 
övfokozatok (kju) egyikére, 
a hármasra.  

‹  Az előcsarnok információs pultja, 
trófeasorral a határoló fal polcán, 
felette az egyik helyi dzsúdós 
apukája által megkomponált logóval. 
A pult frontjai belső oldalukon 
festett üveglapokból készültek. 

›  Balra a 300-as lelátó hátsó falán 
szellőzőrácsok, rácsosztásaik ritmusa 
távol-keleti rácsmotívumok alapján 
állt össze. Némelyik rács eltolható, 
ezen keresztül a folyosó feletti 
tárolótérbe lehet kimászni. A lelátó 
középrészén a korlátpár a folyosó 
felőli bejáratot jelöli ki.   

a környék családi házas közegébe, ugyanakkor 
éppen a folding jelleg ad lehetőséget arra is, hogy 
a küzdőterek feletti részeken változatos a belma-
gasság, így nincs olyan érzésünk, mintha egy nyo-
mott mennyezetű konzervdobozban mozognánk. 
További eltérés az átlag csarnoképítményekhez 
képest, hogy a Központot állópaneles, rejtett szel-
vényes burkolati elemekkel öltöztették fel, így a tel-
jes homlokzat egyneművé vált, ez is ráerősít a for-
ma egyediségére. Alaki előképei között ott találjuk 
Barkow Leibinger építésziroda hettingeni gyártócsar-
nokát (2013), miként Tadao Ando és Issey Miyake 
21_21 Design Inside design múzeumát (2007) Tokió-
ban, vagy, hogy a műfaji közelítésről se mondjuk le, 
a FEA Studio bestami (Irán) sportcsarnokát (2012).  

Tágas előterét a tatamis küzdőterektől mozgatható 

üvegfal-rendszer választja el. Pontosabban szólva 
egy-egy transzparens határt alakítottak ki a tervezők, 
ekként az előcsarnokból ellátni egészen a nagyterem 
– a 300-as lelátóval kapcsolt küzdőtér – végfaláig, 
az ún. dicsőségfalig. Egybenyitható, így megnagyob-
bítható az előtér a kisteremmel, ez különösen sport-
versenyek alkalmával nagyon hasznos, de eltolható 
a két terem közötti üvegfal is; mindez szintén isme-
rős a japán építészet térszervezési hagyományaiból.   

Az előtér felől, egy felülvilágítós folyosóra fűzve 
közelíthetőek meg az irodaterek és a szekcionálható 
tárgyalótér, továbbá az öltözők és a wellnessrészleg 
(szauna, merülőkád, jacuzzi), továbbá a kisterem-
mel egybenyitható, attól leválasztható konditerem 
is kapott egy külön bejáratot a folyosó felől. És per-
sze a nagyterembe is beléphetünk a közlekedőről. 

Puritán, a leglényegesebb eszközökkel felszerelt 
öltözőkben is szerényen, de lehetőséget kapott 
a tervezői gondolkodás/gondoskodás: 
a csempék, a berendezés színei helyenként 
a dzsúdószinteknek (övfokozatoknak) megfelelő szí-
neket kaptak – zöld, kék, citromsárga – , a citrom és 
a kék például az ajtók színeiben is visszatérnek. És végül, 
de nem utolsósorban találó, első blikkre egy apró küz-
dő figurára hajaz a cjk-logó, amit az egyik ifjú dzsú-
dós apukája tervezett szívességből, de szellemes az öltö-
zők, a mosdók ajtaján látható piktogram: kicsi dzsúdó 
mezből indultak ki az építész tervezői team tagjai, 
akik megalkották. Ez utóbbi mozzanat ráerősít arra 
a tényre is, hogy ez a létesítmény nemcsak ottho-
nos, jól felszerelt központja a sportágnak, de fon-
tos közösségépítő szerepe is van a város életében.  

Alapterület (bruttó): 1660 m 2

Tatamifelület (össz): 600 m 2

Tervezés éve: 2013-2014

Átadás: 2017

Építtető: NEMZETI SPORTKÖZPONTOK

Generáltervező: NSK TERV EZŐI 

CSOPORT

Vezető (NSK Tervezői csoport): 

BOZSÓ ROL A ND

Vezető tervező: SZLOV ICSÁ K IST VÁ N

Építész tervezők: TATTAY ENIKŐ, BU DA I 

MIH Á LY, GA ZDIG TA M ÁS 

CJK-logó: K LEIN TIBOR (LOGÓGYÁR)
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A CEGLÉDI JUDO CSARNOK A 
KIVITELEZŐ SZEMÉVEL

Cegléden az idén nyáron vehették birtok-

ba a sportolók a BOK Ceglédi Judo Csar-

nokot. A Malomtó széli sporttelepen álló 

csarnoképületet a régióban több teleppel, 

üzlettel, vagyis számos ipari és kereskedel-

mi szegmensben, és több mint 25 éve műkö-

dő magyar alapítású vállalkozásunk, az Aktív 

Kft. építette meg. 

Korábban egy helyi tornateremben edz-

hettek Cegléden a sportolók, így az eddigi-

hez képest háromszor nagyobb területen és 

a sportág igényeire szabott terekben foly-

hat a sportélet. De a sportlétesítmény kis- 

és nagyterme (küzdőterek), konditerme és 

wellnessrészlege, akár a tárgyalórész is bér-

be vehetők. 

A Nemzeti Sportközpontok által építtetett 

és üzemeltetett sportlétesítmény terveit az 

NSK Tervezői csoport építészei fektették le, 

az épület formai meghatározásához rangos 

nemzetközi példákból indultak ki. A közbe-

szerzési eljárást követően a kivitelezést száz 

százalékban elnyerve, fővállalkozóként egy 

nem mindennapi csarnoképület létrehozá-

sára vállalkoztunk. 

Az épület, aminek kivitelezési, szerkeze-

ti sajátosságairól az alábbiakban szó lesz, 

1660 négyzetméteres (bruttó), akadály-

mentesített, földszintes, de az öltözői blokk 

felett egy bejárható emeletet is kapott (ez 

az önálló emeleti rész a külső homlokzaton 

nem látható). Itt gépházat és tároló helyisé-

get találunk, például tatamikat raktároznak 

itt. Sajátos a megközelítése, a nagy küzdőtér 

lelátójáról lehet feljutni az emeletre, mivel 

a japán rácsmotívummal kialakított öt rács 

közül kettő eltolható. A földszinten a főbejá-

rat után az előteret és a küzdőtereket talál-

juk: a közvetlenül az előtérrel szomszédos, 

konditér-résszel kialakított kis termet (100 

m2-es, 1 tatamifelülettel), és a 300-as lelátó-

val kapcsolt nagytermet (600 m2-es 3 tata-

mifelülettel). A földszinten továbbá közös 

folyosóról közelíthetők meg a látogatói mos-

dók (a női és férfi mellett egy mozgáskorlá-

tozottak számára készült mosdó is találha-

tó), teakonyha, az irodai terek, a mobilfallal 

szekcionálható tárgyaló, wellnessrészleg és 

öltözők - utóbbiak csempe-bordűrjei, rész-

ben bútorzatuk is a dzsúdó övfokozatainak 

színeit „viselik”.  

Sajátos helyszín építkezés szempontjából 

ez a városi terület, alapvetően sima, lapá-

lyos, Cegléd legalacsonyabban fekvő részén 

fekszik, ami azt jelenti, hogy a tél elmúltá-

val talajvíz jellemző ezen a részen – 2016 

elején, a kivitelezési fázis kezdetén meg is 

tapasztalhattuk ezt. De nagyobb esőzések is 

nehezíthetik, az építkezéskor nehezítették is 

több alkalommal a helyszíni munkánkat, így 

a fentiekben vázolt talaj- és terepadottsá-

gok miatt kútalapozással lett tervezve az 

épület alapozása.

Mint az előzőekben már utaltunk rá, de 

a képeken is jól látható, a Ceglédi Judo 

Csarnok épülete nem a csarnoképületeknél 

megszokott doboztest. Morfológiája abszo-

lút egyedi, ami számunkra a szokásosnál is 

koncentráltabb, precízebb munkát kívánt 

meg a kivitelezés 9 hónapja alatt (építé-

sét 2016 novemberében fejeztük be). Hogy 

ezt a feszített tempót tartani lehessen, az 

csak úgy valósulhatott meg, hogy gyakorlott, 

tapasztalt, megbízható, több éve és változa-

tos projekten együttműködő szakemberek-

ből (generál, alvállalkozók, beszállítók) álló 

csapat jött össze erre a feladatra.

A vasbetonvázas, kiegészítő acélszerke-

zetekkel megépített, hőszigetelő szendvics-

panelekkel burkolt épülettestben a merész 

szögtörések, a tető esetében a több irányú 

lejtés okán nincs két egyforma tartószer-

kezeti elem: minden elem – legyen az acél-

szerkezet, monolit szerkezet – előregyártott, 

egyedi méretben, egyedi pozícióban készül-

tek el. De a Ceglédi Judo Csarnok határoló 

szerkezetének létrehozása sem szokványos, 

mert míg a csarnokok esetében általában 

horizontálisan helyezik el az egyes elemeket 

a szerkezeti vázon, itt a kívánalom a verti-

kális elhelyezés volt. Komoly szakmaiságot 

követelt meg ez a megbízói, tervezői igény, 

mert az álló fém fegyverzetű hőszigete-

lő panelek magassága is változó - szintén 

a sajátos épületforma, változó épületmagas-

sági pontok miatt -, ráadásul a burkolati ele-

mek összeállítása rejtett rögzítéssel készült, 

az illesztések láthatatlanok, a burkolat a lát-

ványban egy egységes, zárt „köpenyt visel”. 

A megjelenésén túl, a kivitelezését tekintve 

szintén találunk unikális, nagy mérnöki, épí-

tői kihívást jelentő részleteket a belsőépí-

tészetben is. Az előcsarnokba lépve legin-

kább szembeötlő a transzparens kialakítás: 

a tekintetünkkel egészen a nagy küzdőtér 

leghátsó faláig lekövethetjük az egyes küz-

dőtereket. Itt a három fő térrész: az elő-

tér, a kis, illetve a nagy küzdőtér közöt-

ti elhatárolást könnyen mozgatható üveg 

mobilfalszerkezettel alakítottuk ki a ter-

vek szerint. De a kis küzdőtér és a szom-

szédos konditér-rész szintén leválasztható 

egymástól. Vagyis a belső térből, több mint 

700 négyzetméter multifunkciós, ami által 

nemcsak praktikus, de közösségi jellegű-

vé is válik Cegléd fontos, új sportlétesítmé-

nye, aminek létrejöttéhez szaktudásunkkal 

és örömmel járultunk hozzá.

Aktív Kft.

6344 Hajós, Kossuth Lajos u. 21.

Tel.: 06 78 548 044

Fax: 06 78 548 031

E-mail: kozpont@aktivkft.co.hu

Web: www.aktivkft.co.hu

KFT.

Néhány szóban az Aktív Kft.-ről:

Vállalkozásunkat 1990-ben a Hosszúhegyi Mezőgazdasági Kombinát legkiválóbb építőipari szakemberei alapították. Száz százalékban 

magyar magántulajdonú cégünk elsősorban építőipari, szakipari és épületgépészeti kivitelezéssel, valamint kohászati és épületgépészeti 

anyagok és szerszámok kereskedelmével foglalkozunk, magas és mélyépítési munkákban egyaránt részt veszünk, több mint 100 kollégával 

dolgozunk. Egy vállalkozás állandó tanulást is jelenti: szakmai tudásunkat éppen úgy folyamatosan fejlesztjük, miként gépparkunkat, 

felszereléseinket is az aktuálisan legjobb technikai szinten tartjuk, naprakészen.  Megrendelői körük minden szegmenst lefed (állami, 

közületi, privát), az ország egész területén. Megbízhatóságunkat és hozzáértésünket tükrözi, hogy korábbi megrendelőink folyamatosan 

újabb megbízásokkal keresnek meg bennünket, és ez a megrendelői kör állandóan bővül is újabb megbízókkal: cégekkel, csoportokkal, 

egyéni megkeresésekkel. 

Néhány fontosabb referenciánk: Szeged Klinika (265 ágyas új klinikaépület építése, 410 ágyas klinikaépület átépítése), 2012-15; Siklósi 

Kórház (B épület emeletráépítés és A/D épületek rekonstrukciója), 2014-15; Ökoturisztikai Látogatóközpont és Bemutatóhely, Cún-

Szaporca, 2013-14; NAV székház, Baja, 2006-2007.
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ELEMEK SOKASÁGA 

A földszintes épület 4 küzdőteret, ehhez 
csatlakozó nézőteret, konditermet, 
wellnessrészleget, öltözőket, valamint 
egyetlen, három használati módban működ-
tethető előcsarnokot foglal magában.
Tartószerkezete előregyártott vasbetonváz, 
homlokzat-hőszigetelt szendvicspanel, tető-
szerkezete trapézlemez fedéses, és az öltö-
zőblokk nagy részén az előregyártott vasbe-
tonváz monolit vasbeton födémmel egészül 
ki. A kiszolgáló területen és előcsarnokban a 
vasbeton gerendák közé befogott acél-szel-
vények adják meg a tető törésvonalait. Az 
épület két rövid oldalán vasbeton fal mereví-
ti a szerkezetet. A bejárat és a főhomlokzat 
felőli konzolos előtető pedig vasbeton tartó- 
és kiegészítő acél-szerkezet kombinációja.
Mivel a lágyvasalású tartószerkezet mono-
litikus megépítése lényegesen több időt 
vett volna igénybe, így a tervezők az 

előregyártott vasbeton vázszerkezet mel-
lett döntöttek. A gyártmánytervezés meg-
könnyítése érdekében az épület 3D-ben is 
elkészült, ami az egyedi, tört vonalú kiala-
kítása miatt nem volt rutinfeladat. A gene-
ráltervező által megadott adatok alap-
ján a gyártmánytervek elkészítését szintén 
cégünk végezte el.
Az épületet meghatározó tört síkos geo-
metriájú tetőt részben vasbeton gerendák-
kal, részben monolit vasbeton lemezzel ala-
kítottuk ki. A vasbeton elemek – 39 darab 
pillér, 44 darab gerenda, illetve szelemen, 
52 darab talpgerenda és 20 darab lábaza-
ti panel – gyártását és az építési helyszínen 
való elhelyezését, beépítését is elvégeztük. 
Az egyedi elemek sokasága miatt számos 
sablont, és különböző vasalási armatúrát 
használtunk. A közel 160 darab elemből álló 
épületben 122 darab, különböző műszaki 

paraméterekkel rendelkező elemet gyár-
tottunk le. Az alapozás nem a hagyomá-
nyos, előregyártott vasbeton kehelynyakas 
kialakítás szerint történt, hanem monolit 
gerendarácsot használtunk, ebből speciá-
lis tőcsavarok álltak ki, amelyek a pilléreket 
fogadták. A szerelést nehezítette, hogy az 
autódaru csak a küzdőtérre tudott beállni, 
innen kellett beemelni a több tonnás ele-
meket. A daru és a szállítójárművek mun-
katerületre történő behajtásának biztosí-
tása miatt az utolsó pillért a szerelés végén 
lehetett csak beépíteni.
A helyszíni munkák során – ezek közel 3 hetet 
vettek igénybe – nagyfokú logisztikai fegye-
lemre volt szükségünk, mivel az egyedi gyár-
tású elemek nem voltak felcserélhetőek. 
Az előregyártott tetőszerkezet egyenként 
22 méter hosszúságú és 12 tonna súlyú elem-
ből áll, valamennyi gépészeti áttörésekkel 

Cegléden, a Malomtó-széli sporttelepen épült meg a Közép-magyarországi 
Judo Központ új csarnoképülete, amelyet 2017 februárjában adtak át. A közel 
300 férőhelyes modern sportcsarnok nemzetközi versenyekre is alkalmas, de 

a régió cselgáncsosai mellett a helyi iskolákat is kiszolgálja. Az 1650 négy-
zetméteren megvalósult beruházás az ország legmodernebb cselgáncsközpont-
ja, melynek megépítésében az Első Beton Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

alvállalkozó kivitelezőként vett részt.

Első Beton Ipari, Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. 
6728 Szeged, Dorozsmai út 5-7.
Tel.: (+36-62) 549 510
Fax: (+36-62) 549 511
E-mail: elsobeton@elsobeton.hu
Web: www.elsobeton.hu

könnyítve. Az épület főbejárati részén szin-
tén előregyártott, kör keresztmetszetű pil-
léreket építettünk be, amelyek speciális, 
egyszer használatos sablonnal készültek, 
különlegesség, hogy ezeket az elemeket 
állítva kellett legyártani. Az Első Beton Ipari, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. mindezen 
feladatokat magas szakmai hozzáértéssel 
és precizitással végezte el a szűkös határ-
idők betartása mellett.
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Termékképviselet    Saját gyártás    Szaktanácsadás    Kivitelezés    Karbantartás    Fejlesztés

Füstgátló üvegajtók 
és portálok
(lásd a 144. oldalon)

Tűzgátló felgördülő kapu

Tűzgátló üvegajtók, 
portálok, üvegfalak

Automata tűzgátló 
függönyök és füstkötény 

falak

Tűzgátló tolókapu oldalra 
és függőlegesen nyíló

Tűzgátló szekcionált kapu Homlokzati tűzgátlás: 
Függünyfal, Vázkitöltő 
alumínium szerkezetek

Tűzgátló 
ablakok,tetőablakok, 

üvegfödémek

Automata tűzgátló 
üvegajtók

Keret nélküli tűzgátló FR, 
BR üvegfal rendszerek

(lásd Octogon 139-es szám)

Mediaunio_Tipo_Octogon_240x320mm.indd   1 2017. 12. 06.   10:38:18
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ÁTTETSZŐ 
TÉRSZOBRÁSZAT

19 ÉV, JELENELEG 18 ÉPÜLET, 60 CÉG 16 HEKTÁRON. A SZOFT V ER FEJLESZTŐ GR A PHISOFT ER EDETILEG M AGÁ NA K 

K EZDTE ÉPÍTENI A GR A PHISOFT PAR KOT (A Z ELSŐ ÉPÜLETET CSÁGOLY FER ENC ÉS A Z ÉPÍTÉSZ STÚ DIÓ TERV EZTE 

1998-BA N), A MI M ÁR A A KORTÁR S ÉPÍTÉSZET EGY IK H A ZA I SK A NZENJA LETT. M AGYAROR SZÁGON A Z ILY EN TARTÓS 

N YOMH AGYÁS UGYA NOLYA N R ITK A, MINT A TARTÓS ÜZLETI SIK ER . 

Szöveg: TOR M A TA M ÁS | Fotó: BU JNOVSZK Y TA M ÁS | Építészet: SUGÁR PÉTER DL A, ILY ÉS-FEK ETE ZSUZSA, KU N TA M ÁS

Új foga d óé pül et  a G raphi s of t  Pa rkba n
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‹ A park kapuja; 
szimbolikus és vizuális 
referencia már a 
GRAPHISOFT PARK 
felirattal. 

   Pillérváz, kubus 
a kubusban, mintázott 
üvegfalak és az átlátható-
ság könnyedsége.

Kilátás a Szentendrei út 
felé, a budai hegyekre.

A 18 eddigi épület pedig tényleg pillanat-
nyi állapot, mert a telep előbb kiért a később 
Angel Sanz Briz nevét felvevő útig, majd kol-
légiummal, új irodatömbökkel éppen most 
épül be az Auchan mögötti Duna-parti sáv. 
Az egykori Óbudai Gázgyár területén már építé-
szeti korrétegek is érzékelhetők. Téglaarchitek-
túrák kezdeti, skandinávos uralma után jöttek 
másfajta irodák ás másfajta információtechno-
lógiai, illetve biotechnológiai cégszékházak, de 
itt működik néhány felújított, régi épületben 
a Bojár Gábor által alapított Aquincum Institu-
te of Technology nevet viselő magánegyetem is.
És a Park parkjellege is lassan átalakuló-
ban. A nyugodt, ligetes környezetben ugyan 
még mindig el-elbizonytalanodik az ember, 
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   Vezetőtervezői szoba – külső és 
belső, déli és délnyugati átlátások.

‹ A lépcsőház részlete.

   Téglagyűjtemény 
a recepciós pultban.

állított fémszerkezet két egymásba foglalt doboz-
testet fog össze, miközben a külső és bel-
ső „dobozt” is hatalmas üvegfelületek határol-
ják. Kívül – az állítólag nem állítható – mintázott 
üveglamellák, belül a körbefutó üvegfalak (hír-
lik, hogy ez a puffer temperál is, és külön hűtő-
melegítő mikroklímát biztosít ezen az egyáltalán 
nem szélcsendes helyen), de még az irodák bel-
ső üvegfalai is gyakran a közös terek felé fordul-
nak.  A két doboztest közül a külső horizontá-
lis nyugalmat ad (miközben a négy szint közül 
a középső két, klasszikus irodaszintet teljesen 
keretezi), a belső viszont alul, a földszintnél nyi-
tott árkádként „légneműsíti” külső és a belső hatá-
rát, felül viszont teraszosan visszahúzva túllóg, 

bérlő profiljából szinte kötelezően áradt ki 
a flow: a korábbi épületet úgy duplázták meg, 
hogy az mindenhol az igényekhez „idomítha-
tó” és állandóan változtatható belső tereket 
jelent, mivel a cég is állandóan változó, projek-
tenként újraszerveződő csapatokkal dolgozik.
Az SAP S2-nél az új belső mellett tehát a megrendelő 
ragaszkodott hozzá, hogy a 2006-ban épült S1 téglaar-
chitektúráját folytassa, a mellette friss, új fogadóépü-
let azonban már külső látványában is szakít a korábbi 
hagyományokkal. Pillérváz, transzparencia, mintá-
zott üvegfalak, könnyedség.
Innentől ez az épület viseli a GRAPHISOFT 
PARK feliratot, itt lesz a park kapuja, egyszer-
re szimbolikus és vizuális referencia. A lábakra 

vajon tényleg Magyarországon van-e, de már 
nem olyan, mint egy egyetemi campus, iroda-
park lett, ahol inkább az egy négyzetméterre eső 
IQ sűrűséget lenne érdemes inkább mérni. 
19 évnyi történetében a Graphisoft Park egymás 
után következő épületei tükrözik persze azt is, 
ahogy az irodaházakkal kapcsolatban a bérlők és 
a bérlői igények változtak. Az első épületeket még 
a kisebb, klasszikusan folyosóra fűzött, de egy-
mástól mindenképpen elkülönülő, kisebb iroda-
egységek jellemezték – aztán egyre gyakoribb lett 
az egylégterű nagyobb iroda, és velük persze nőni 
kezdtek az épületek is. Klasszikus példája ennek 
a SAP épülete (OCTOGON 2017/4.), ahol 
a vállalatirányítási rendszerekkel foglalkozó 

hogy abszolút hangsúlyként viselhesse a park nevét. 
Ugyan a Graphisoft Park összehúzódott, de még ma is 
park és irodaházak, kert és munkahelyek együttese. 
Ez az összemosódó „kint és bent” az új fogadóépület 
kertkapcsolataiban is érzékelhető, ahogy az épület szer-
kezete – például a bejáratánál és oldalt – kilóg a zöld-
be, ugyanakkor a kertbe tervezett pavilonok az épület 
külső egységeivé hasonulnak. (A fölszintihez hason-
ló kiugrások találhatók a legfelső szinten is, ahogy 
a néhány kisebb terasz szinte ráül a külső váz szélre.) 
Az árkádos földszinten már működik a közös kávé-
zó és a recepció, legfelülre pedig a Graphisoft 
Park üzemeltetői és vezetői irodái kerültek. 



84 85

    A belső mag (liftek, lépcső, WC-k, 
strangok) körül kétoldalt másfél 
méteres folyosók, majd a variálható 
irodaegységek következnek. 

Tervezés éve: 2015-2016

Építés éve: 2016-2017

Hasznos alapterület (össz): 3398 m 2

Építész vezető tervezők: 

SUGÁR PÉTER DL A, 

ILY ÉS-FEK ETE ZSUZSA, KU N TA M ÁS 

(R A DIUS B+S K FT.)

Építész munkatársak: 

HOR N YÁ K LÍV I A, TUR I LILL A

Kert- és tájépítészet: 

SZLOSZJÁR GYÖRGY - GARTEN STU DIÓ K FT.

Akusztika:

 JÓZSA GUSZTÁV - JÓZSA ÉS TÁR SA I 2000 

A KUSZTIK A I-ÖKOLÓGI A I 

ÉS SZOLGÁ LTATÓ K FT.

Üveg: BARÓTHY A N NA, HER R ÁGNES, 

KR AUTH V ER A - S39 HY BR ID DESIGN K FT.

   A lábakra állított fémszerkezet 
két átlátható doboztestet fog 
össze, külső és belső a határok 
összemosásával jelenik meg.

És persze a terasz, ami nagyobb partik számára is 
remek felületet és dunai, budai kilátásokat biztosít. 
A két köztes, irodai emelet egyikébe viszont egy 
építésziroda költözött be – az első a park törté-
netében. Ez is új elem. A TECTON főleg nagy-
méretű ipari épületek tervezésével foglalko-
zik, továbbá mérnök és tanácsadó is Európában 
és Magyarországon. Jelenleg húszan dolgoz-
nak itt, és egyszerűen kinőtték az előző irodá-
jukat. Az épület második emelete és 400 m2 

az övék, de nyilván nem csak a méret a fontos. Más 
az imázs, és Graphisoft Park státuszképző is – az 
itteni outfit szerintük egyszerűen illik hozzájuk.
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NÉPRAJZI MÚZEUM 
A VÁROSLIGETBEN

Látványterv: NA PUR ARCHITECT  

A Városliget az elmúlt évtizedekben hagyomá-
nyaihoz és feladataihoz méltatlan állapotba került, 
intézményeinek többsége felújításra szorul. A park 
nem tudja betölteni igazi hivatását, hiszen elszür-
kült, növényzete halódik, eszközei lepusztultak, 
levegőjét naponta gépjárművek tízezrei szennyezik. 
Ennek egyik legszomorúbb lenyomata az Ötvenha-
tosok tere, ami évtizedek óta parkolóként funkcio-
nál. Az autók ezrei által megszállt terület egykor a 
Városligeti fasor folytatásaként a park kapuja volt, 
mai formájában viszont szomorú lenyomata 
a Városliget hányattatott sorsának. 

A Liget Budapest Projektnek köszönhetően az 
ország történetének legnagyobb léptékű park- és 
tájépítészeti munkája valósul meg egy, a millen-
niumi idők óta nem látott intézményfejlesztési 
program. Teljesen rehabilitálják és bővítik a park 
növényzetét, megújítják intézményeit és szám-
űzik belőle az autóforgalmat. 

A Városliget a világ egyik első közparkja, joggal lehetünk rá büszkék. 
Leglátogatottabb fővárosi parkunk azonban nemcsak korával és elsőségével 
vív ki elismerést, hanem páratlan történelmével és a kezdetektől különleges, 

Európa-szerte egyedi küldetésével is. A Liget egyszerre pihenésre termett városi 
közpark, zöld oázis és kulturális, szórakoztató, rekreációs intézmények otthona. 
A parkolónak használt kősivatag helyére épülő Néprajzi Múzeum tetejére olyan 

parkot terveztünk, ami közösségi térként fog funkcionálni.

Így végre az Ötvenhatosok tere is megújul, a par-
koló autókkal teli terület hangulatos promenáddá 
változik, ami egyben az új Néprajzi Múzeumnak is 
otthont ad majd. Ezzel a fejlesztéssel a park déli része 
fellélegzik a kipufogófüsttől, a jobb sorsra érdemes, 
macskaköves tér új, kulturális funkcióval gazdago-
dik, a Néprajzi Múzeum pedig alapítása óta először 
a saját igényeinek megfelelő épületbe költözhet. 

„A múzeum tervezésére meghívásos, nemzetkö-
zi tervpályázatot hirdettünk, ami megmozgatta az 
építésztársadalom krémjét. Olyan világhírű irodák 
szálltak ringbe, mint a római 21. századi művésze-
ti múzeumot, a MAXXI-t és a Glasgow-i Közleke-
dési Múzeumot tervező, Pritzker-díjas Zaha Hadid 
irodája, vagy az athéni Acropolis Museum (Ber-
nard Tschumi Architects), az új kaliforniai Google 

székház tervezői (BIG), és a szentpétervári Ermi-
tázs új múzeumépületét jegyző, szintén Pritzker-
díjas Rem Koolhaas.” – hangsúlyozta Gyorgyevics 
Benedek, a Liget Budapest Projekt megvalósításá-
val megbízott Városliget Zrt. vezérigazgatója. Óri-
ási siker a hazai szakmának, hogy az anonim pályá-
zatok közül a magyar NAPUR Architect épületére 
esett a zsűri választása, megelőzve ezzel a világ épí-
tész elitjét. Szinte minden beérkezett pályázat egy 
klasszikus kapuzatot formáló épületben gondolko-
dott, a magyar csapat viszont egészen egyedi megol-
dást választott. A múzeum jelentős részét a térszint 
alá tervezték, a felszínen pedig a két oldalt kiemel-
kedő, fordított kapu motívumot formáló épületré-
szek láthatóak. A lendületes, egyszerű vonalvezetésű 
kubus egyszerre veszi figyelembe a park adottságait 

„MINDEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZAT EGY KLASSZIKUS KAPUZATOT 
FORMÁLÓ ÉPÜLETBEN GONDOLKODOTT, A MAGYAR CSAPAT 

VISZONT EGÉSZEN EGYEDI MEGOLDÁST VÁLASZTOTT. "
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és a környező városi szövet kapcsolódásait. Az épület 
felfelé ívelő részét teljes egészében parkosítják, ami 
akár a legmagasabb pontjáig szabadon bejárható. 
Az építész, Ferencz Marcel elmondása szerint nem 
a szó szoros értelmében vett épületet akart létre-
hozni, hanem egy nagy, meghajlított zöld felületet. 

„Erre a helyszínre nem lehetett klasszikus házat ter-
vezni. Olyan közösségi teret terveztem, ami 
a 21. századi város élhetővé tételének kihívásaira ad 
válasz, ami idevonzza a közönséget és ezzel önkén-
telenül bevezeti a kultúra birodalmába” – mondta 
a szakember. Az épület múzeumi funkciókat maxi-
málisan figyelembe vevő kialakítása jelentősen 
segítheti a kor igényeinek megfelelő, látogatóbarát 

működtetését, illetve a tárgyi és szellemi örökség, 
a magyar és a nemzetközi gyűjteményi anyag látvá-
nyos és sokrétű bemutatását. A látogatót a múzeum-
ba lépve egy tágas tér fogadja majd, ahol megvásá-
rolhatja belépőjegyét, válogathat a shop kínálatából. 
Az épület belső terein egyértelmű jelzések vezetik 
végig vendégeket, a tervezők természetesen az aka-
dálymentes közlekedésre is gondoltak.

A földszintről továbbhaladva a térszint alá 
vezet az út, ahol 3000 négyzetméternyi állandó és 
2400 négyzetméternyi ideiglenes kiállítótér vár-
ja a vendégeket, a kor elvárásainak megfelelő, kor-
szerű múzeumtechnológiai eszközökkel felszerel-
ve. A látogatóbarát kialakítású terek maximálisan 

„AZ ÉPÜLET EGYIK LEGLÁTVÁNYOSABB 
ATTRAKCIÓJA A TETEJÉT BORÍTÓ 

ZÖLDFELÜLET LESZ" 

néprajzkutatók és az etnográfia iránt érdeklő-
dők számára, a nagyméretű konferenciaterem 
pedig több mint alkalmas helyszíne lesz a szak-
mai rendezvényeknek.
Az épület egyik leglátványosabb attrakciója 
a tetejét borító zöldfelület lesz, mely szabadon 
bejárható, hangulatos közösségi térként várja 
majd a park látogatóit, akik akár még piknikez-
hetnek is ezen a köztéren. Legmagasabb pont-
jára felsétálva pedig korábban soha nem látott 
panoráma tárul eléjük a megújult Városligetről.

alkalmasak arra, hogy a Néprajzi Múzeum anya-
gának sokrétűségét, magyar és nemzetközi vonat-
kozásait, és a hétköznapi kultúra egyes kulcs-
elemeit izgalmasan, látványosan, ugyanakkor 
érthetően mutassák be. Az első emeleten egy 
különleges gyerekmúzeumot alakítanak ki, mely 
a múzeum küldetését, kiállításait, programjait 
a legkorszerűbb múzeumpedagógiai eszközök 
felhasználásával a gyerek- és ifjúsági korosz-
tály számára játékos módon közvetíti és értelme-
zi. Ezen a szinten kapnak helyet még a múzeum 
munkatársai számára kialakított irodák, illetve 
egy hangulatos teraszkávézó is. A második eme-
leti könyv- és adattár igazi tudásközpont lesz a 
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Az idei Frankfurti Könyvvásár magyar standja

A Balassi Intézet az elmúlt években nagy hangsúlyt fektetett a magyar irodalom nemzetközi 
vásárokon való megjelenítésére. Ez a hangsúly főleg az elkészült standok építészeti minőségét 
érintette. A korábbi évek standard vásárépítészeti rendszerei helyett fiatal tervezőcsapatok 

alkothattak egyedi koncepciókat az adott könyvvásár magyar standjához. 

Szöveg: SMILÓ DÁVID  |  Építészet: PAR ADIGMA ARIADNÉ - CSÓKA ATTILA RÓBERT, MOLNÁR SZABOLCS, SMILÓ DÁVID 

 Kivitelezés: TORTER E-DESIGN KFT.  |  Fotó: DANYI BALÁZS

Ez a kibomló szemléletváltás két Lipcsei Könyv-
vásár után a Frankfurti Könyvvásáron is meg-
jelent, amely azonban egészen új léptékre emel-
te ezt a koncepciót, hiszen a lipcsei néhány 
tíz négyzetméteres standok után Frankfurt-
ban egy százharminc négyzetméteres stand vár-
ta a magyar irodalom iránt érdeklődő látogató-
kat. Ennek tervezésében vehetett részt irodánk.
Százharminc éve született és ötven éve hunyt el 
Kassák Lajos. Erre emlékezve a 2017-es Frankfur-
ti Könyvvásár magyar standjának fő témája Kas-
sák Lajos munkássága lett. Mivel a meghatározó író, 
képzőművész, szerkesztő munkássága szerteága-
zó így tervünk szerint a stand koncepciója egyetlen, 
ám jelentős momentumból táplálkozott az életmű-
vön belül, mégpedig Kassák képarchitektúráiból.
Kassák Lajos munkásságát áthatja az építészet-
hez való viszony. Ez a viszony azonban nem az 
épített környezet produktumaihoz kapcsolja őt, 

K ASSÁK HAMISÍTVÁNYOK

    Több irányból átjárható stand.Fiatal tervezőcsapat adta 
a koncepciót. 

hanem sokkal inkább az építészet saját belső sza-
bályrendszeréhez és a tervezettséghez. Nem csak 
művészetéhez, de életéhez való viszonyát is áthat-
ja az architektonikusság. Ezt az értelmezést erő-
síti a nyelvi környezet is, amelyet maga körül 
képzőművészként és íróként megteremtett. 
Bár a képarchitektúrák végeredményben fest-
mények, elnevezésük miatt mégis hordozzák 
magukban azt a lendületet, amely a teljes avant-
gárd mozgalmat is áthatotta: az újítás szándékát, 
a szándék teljes átélésével együtt. Kassák rendít-
hetetlenül hitt benne, hogy festményei ténylege-
sen képarchitektúrák és, hogy ez a ráolvasás radi-
kálisan elkülöníti képeit más festők munkáitól. 
Ha azonban puszta anyagszerűségükben tekin-
tünk Kassák munkásságára, és vállaltan figyelmen 
kívül hagyjuk Kassák képarchitektúra manifesz-
tumának állításait, akkor festék és tintafolto-
kat láthatunk papír és szövet felületeken. Ezt az 

egyszerűsítést tettük meg koncepciónk alapjának.
Áttekintettük, szortíroztuk és listáztuk a Kas-
sák Lajos által egyszer papírra vetett festmények 
foltjait, hogy ezeket eredeti közegükből kiragad-
va vegyük a tervezés alapjául és rendezzük őket 
nekünk tetsző és a funkciót kielégítő módon. Erre 
az elhatározásra a stand koncepciójának egyik alap-
vetéseként tekintettünk, hagyva magunkat elvesz-
ni abban a kérdésben, hogy amennyiben a Kas-
sák által lefestett foltokat szigorúan alkalmazzuk 
a stand funkcionális struktúrájának kialakítása-
kor, akkor lesz egy pont a tervezés folyamatában, 
mikor már nem adható egyértelmű válasz arra, 
ki is tervezi a standot: mi, vagy Kassák Lajos?
Ezt a dilemmát pedig nem zavarba ejtő ellent-
mondásként, hanem a tervezési folyama-
tot performatív tetté emelő adottságként 
kezeltük, melyben már-már avantgárd lendü-
lettel hagytuk magukat elveszni, élvezve 

‹
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a tervezői elhatározások minimalizálását.
Mindezt tetézte, hogy a Kassák Múzeum képvi-
selői a tervezésre való felkészülés közben, felvilá-
gosítottak minket, hogy a műtárgypiacon, és így 
a monográfiákban is található Kassák képek 
jelentős része hamisítvány, köztük nem kevés 
olyannal, amelyet maga az időskori Kas-
sák hamisított, hogy bevételre tegyen szert fia-
talon elveszett képeit reprodukálva, és azo-
kat a nemzetközi piacon értékesítve.
Ebben a többrétegű kassákiságban hagytuk felol-
dódni a Frankfurti könyvvásár magyar pavilonjá-
nak koncepcióját és élveztük, ahogy a stand terve 

a Kassák Lajos körül százharminc év alatt lét-
rejött többrétegű ismeretuniverzum rész lesz.
Ennek ellenére a gondolati keretrendszer meg-
alkotása után a stand koncepciójának ez a fona-
la háttérbe került, hiszen a végül kiválasztott 
négy kassáki forma megfelelő elhelyezésére kel-
lett koncentráltunk, hogy egy olyan műkö-
dő stand jöhessen létre a foltok segítségével, 
amely megfelel a könyvvásár alapvető követel-
ményeinek. Négy szereplőnek kellett tárgya-
ló helyet biztosítanunk százharminc négyzetmé-
teren úgy, hogy közben a stand maga átjárható 
és több pontból megközelíthető legyen, minél 

‹ Kör, négyzet és 
negyedkör nyílásokon 
lehet ki- és betekinteni.

‹  A képarchitektúrák absztrakt 
hangulatának idézetei.

több embert bevonzva és átengedve a területén. 
De adódott egy másik pillanata a tervezési folya-
matnak, ahol visszatérhettünk a kezdeti felve-
téshez és újra lehetőségünk volt Kassák kép-
architektúráira koncentrálnunk, már a stand 
élményszerű megjelenésének kialakítása köz-
ben. Gondolatunk akörül forgott, hogy milyen 
hatás vagy benyomás keltését tűzzük ki célul; 
s itt nem árt megjegyezni, amit az egész konst-
rukción át percre sem tévesztettünk szem elől: 
hogy a standot mindenki által élvezhetővé óhaj-
tottuk tenni. A kassáki formákat követő fal-
rendszer és az azok közötti átlátások felvetették, 

hogy a térben mozgó látogató számára az egymás-
hoz képest elmozduló falak, mint rétegek megidéz-
hetik a képarchitektúrák absztrakt hangulatát.
Kassák képein színek, de legalábbis fekete és fehér fol-
tok éles kontrasztjai teremtik meg a rétegzett látványt. 
Ez persze nem csak Kassák festményekre, hanem a tel-
jes avantgárd mozgalom képalkotására is jellemző. 
Így itt már nem kifejezetten a Kassáki formák lebeg-
tek a szemünk előtt, hanem absztrakt geometriai össze-
metsződések térbeli megjelenítésének lehetősége. 
Ehhez két dolgot kellett megteremtenünk, egymástól 
elütő anyagminőségeket és átlátásokat. Mivel a stand-
építészet sajátosságaiból következik, hogy szendvics-
szerkezetű falak képezik a standok határoló szerkeze-
teit, így a szendvicsszerkezet három rétegét használtuk 
a kontrasztok megteremtéséhez, a külső fémburkolatot, 
a belső festett fehér felületet és a kettő között helyet  
foglaló vázszerkezetet. A vázszerkezetet a festett 
fehér burkolat felső harmadának elhagyásával tet-
tük láthatóvá. Így aki a standon található kör, négy-
zet és negyedkör nyílásokon be vagy kitekintett, 
annak folyamatosan elmozduló geometriai áthatások 
tárultak a szeme elé, amelyek az ablakok előtt elmo-
zogva újabb és újabb vizuális kapcsolatokat ered-
ményeztek az anyagok és szerkezetek között.
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Blogból született

Az idei évben valódi meglepetés érhette azokat, akik régóta 

figyelemmel kísérik a „Gombold újra!” divatprogramot. Történt 

ugyanis, hogy az előző évek tradicionalista, regionalista kiírásaihoz 

képest idén a technológia került a figyelem homlokterébe. Mi a divat 

jövője? Mit jelent a smart fashion? Hogyan integrálható a technológia 

a mindennapok öltözékeibe? Ezekre a kérdésre keresték a választ 

idén a Visegrádi négyek fiatal tehetségei, akik közül végül egy 

magyar tervező kollekciója nyerte el a fődíjat. Lévai Zsófia a MOME 

divat- és textiltervezés szakán szerzett diplomát, az Interknitting 

experimentális öltözékkollekciót egyetemi mestermunkaként 

készítette. Amint egy háttérbeszélgetésben kiderült, édesanyja 

programozó matematikus, míg nagymamája villamosmérnökként ter-

vezett, vagyis a harmadik generáció részéről nem is volt olyan 

meglepő, hogy érdeklődése a smart tech, e-textil, viselhető szenzorok 

felé fordult. Teljesen hordható, gyapjú alapanyagú ruhái az ember és 

a külvilág, az ember és a technológia, az ember és ember közötti 

interakciókra helyezte a hangsúlyt. Láthatatlanul a szövetekbe szőtt 

LED-jei, érzékelői, áramforrásai csodás harmóniába kerültek az 

öltözetekkel. Lévai Zsófia jelenleg Berlinben él, dolgozik és kutat 

tovább különféle smart textil projekteken. 

2

1
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Nyomógombold 
újra! 

Stefano Giovannoni neve senki előtt nem lehet 

ismeretlen, aki egy kicsit is mélyebben érdeklődik a 

kortárs tárgykultúra iránt. Idén azzal hívta fel 

magára figyelmet, hogy a 2016-ban elindított 

qeeboo összefogást folytatva, designer super 

groupjának tagjait ismét arra kérte fel, hogy 

narratív, vicces, provokatív tárgyak megalkotásával 

hozzanak új lendületet napjaink design közegébe. 

Andrea Branzi, Gabriele Chiave (Marcel Wanders 

Studio) Richard Hutten, Nika Zupanc, a Studio Job és 

a Front összesen 25 műanyag tárggyal reflektáltak a 

design jelenére, ami a magasan jegyzett designvilág 

elitista, olykor burzsoá szemléletével szemben az 

alkotás élvezetét, a formatervezést körülvevő webes 

környezetet, a globalizációt, a magas minőség 

melletti relatív olcsó árat célozták meg. Figuratív, 

„mesélő” tárgyakról van szó, amivel kapcsolatban 

Andrea Branzi a Dolce Stil Novo of Design fordulatot 

használta. Ezzel utalva a 14. századi irodalom 

radikális firenzei fordulatára, amiben Guido 

Cavalcanti, Guido Guinizzelli, Lapo Gianni, Dante 

Alighieri, Cino da Pistoia a középkor merev dogma-

tizmusával szemben az ember érzelemvilágát, a 

szerelmet, érzékenységet és humort állította.  

    

2

Less testosterone, 
more irony …

Mindig különös izgalommal és figyelemmel kísérjük a hazai 

kortárs design területén azokat a próbálkozásokat, amikben a 

designról folytatott diskurzus a virtuális térből a fizikai térbe 

képes átlépni. Így éltük meg azt a folyamatot, amit a hazai 

blogoszféra egyik legjelentősebb szereplője, a stilblog.hu alkotói 

gárdája járt be az utóbbi években. A blogból kinövő webshop, 

illetve grafikai design vállalkozás, a TATZ, valamint a Tiloson 

futó rádióműsor után, ha nem is egy print magazin megalkotá-

sába vágták a fejszéjüket a jeles bloggerek, de létrehoztak a 

Bálnában egy boltot, minek kínálata fizikai lenyomata mindan-

nak, amit a tárgy és vizuális kultúráról gondolnak. A Stilshop 

kollekciójában magyar tervezők válogatott tárgyai sorakoznak 

fel, melyek közül kiemelt hangsúlyt kapnak a papír és grafika 

alapú termékek. A shop Berecz Tamás jegyezte belsőépítészete 

letisztult, természetes, minimalista hangulatot közvetít, ahol a 

megvásárolható termékek egyszerre képviselnek egyfajta 

személyes ízlést és koherens minőséget. Vizuális előképe 

Pieterjan Gijs és Arnout Van Vaerenbergh alkotta belga 

építészduó „Reading between the lines” elnevezésű projektje 

volt. Erről így nyilatkoztak az üzlet megálmodói: „A megvalósult 

koncepcióra a filozofikus és funkcionális megközelítés különleges 

elegye jellemző, ahol minden apró részlet egyszerre praktikus és 

szimbolikus és egyúttal organikusan illeszkedik a nagy egészbe, 

akárcsak a Stilshop a Bálnában található Hygge karakteres 

építészeti koncepciójába.”

/Fotó: Rácmolnár Milán / https://stilshop.hu/
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Fotó: HELENE BINET (PORTR É); PR ESS

Szöveg: LOREM IPSUM  |  Fotó: LOREM IPSUM  LUPTA 

Jóga és design
Michael Anastassiades neve néhány évvel 

ezelőtt robbant be a köztudatba, amikor 

költőien egyszerű lámpatesteivel bemutat-

kozott Milánóban, az Euroluce szakvásá-

ron. „Tudtam, hogy ha ki akarok tűnni mun-

káimmal a sok csillogó-villogó, hatalmas, 

hivalkodó lámpastand között, akkor felhá-

borítóan egyszerűnek kell lennem” – vall-

ja debütálásáról. A spártai egyszerűségű, 

hófehér térben installált lámpák elér-

ték a vágyott célt: hamarosan Michael 

Anastassiadesről szólt minden designblog, 

és még a Flos is megkereste egy ajánlattal.

A designer 1967-ben született Cipru-

son. Előbb építőmérnöki diplomát szer-

zett a College of Science Technology and 

Medicine-ben, majd ipari formatervezést 

tanult a Royal College of Artban. Londo-

ni stúdióját 1994-ben nyitotta meg, a saját 

magáról elnevezett márkáját pedig 2007-

ben indította el. Megbízói között olyan 

nagy, nemzetközi cégek szerepelnek, mint 

a Svenskt Tenn, a Herman Miller vagy a 

Flos. Ismertsége, egyedi látásmódja mellett 

a Design Hét Budapest szervezői számá-

ra fontos szempont volt az is, hogy az alkotó 

egyszerre designer és üzletember – művész, 

aki tárgyakat alkot, valamint menedzser, 

aki saját vállalkozása útját egyengeti. 

Olyan „reneszánsz ember” tehát, amilyen 

designerekre a 21. századnak leginkább 

szüksége van, és akitől sokat tanulhatnak 

a magyar fiatalok. Michael Anastassiadest 

telt házas előadása után interjúvol-

tuk meg az Iparművészeti Múzeumban.

Simonyi Zsófia: Miért éppen lámpatestek-
kel indította el a saját márkáját 2007-ben?
Mindig is nagyon érdekelt a fény, mint a tér 

megteremtésének immateriális eszköze. 

Szerettem volna olyan tárgyakat alkot-

ni, amelyek az általam oly kedvelt geo-

metriai alapformákra épülnek, valamint 

olyan sajátos egyensúlyt hoznak létre, ami 

a nézőt is kizökkenti, gondolkodásra kész-

teti – emellett pedig fényt is sugároz. A 

lámpáim többsége egyfajta zsonglőrködés 

az egyensúllyal: ha a lámpa gömbje csak 

egy centivel is arrébb lenne, már a sem-

miben lenne. Az vezérelt, hogy az embe-

rek, akik a lámpáimra néznek, egy perc-

re megálljanak, és azt mondják: nahát, 

ez hogyan marad egyensúlyban? Hogy-

hogy nem esik le a lámpabura a tartó-

szerkezetről? Meggyőződésem, hogy az 

emberek túl kevés időt töltenek reflexiók-

kal. Mindenki rohan, nincs időnk megáll-

ni. Ezek a lámpák megálljt parancsolnak. 

Honnan ered ez az egyensúly és 
a reflexió iránti érdeklődés? 
Utóbbit nem csak képletesen értem: leg-

több tárgya valamilyen fényes felület-

re épül, mely visszatükröződést ered-

ményez. Több tükröt is tervezett.

Igen, a tükröződések, a reflexiók fontos 

Költészet, jóga és az egyszerű 
geometriai formák inspirálják leginkább 

Michael Anastassiadest, aki alig néhány év 
alatt világszerte ismert név lett a designban. 

A Design Hét Budapest idei sztárvendégé-
vel fényről, jógáról, és a fiatal designerekről 

is beszélgettünk.

Double Sconce 
(„Dupla fáklya”) 
falilámpa, polírozott 
sárgaréz és fújt 
opálüveg búra, 
2017.

Interjú 
Michael Anastassiades-szel

„SZÁMOMRA A FÉNY 
NEM A SZIKRÁZÓ 
VILÁGOSSÁGOT, 

HANEM A FINOM, 
BELSŐ RAGYOGÁST 

JELENTI”
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Mobil függeszték 
(13-as számú), feketére 
patinázott sárgaréz, fújt 
opálüveg búra, a lámparúd 
hossza kérés alapján 
változó, 2017.

Tip of the Tongue 
(„Nyelvcsúcs”) 
polírozott sárgaréz, 
fújt opálüveg búra, 
2013.

részei a munkámnak. Régen jógatanárként 

dolgoztam, jártam Indiában is. Az a faj-

ta befelé figyelés, a pillanatra való koncent-

rálás, ami a jógában elengedhetetlen, a nyu-

gati világból szinte teljesen hiányzik. Nem 

tudatosan építettem be a jóga, az egyensú-

lyozás és a kontempláció elveit a tárgyaimba, 

de úgy hiszem, ezek hatottak rám leginkább. 

Honnan indul el egy új lámpa tervezésénél?
Számomra a fény nem a szikrázó világossá-

got, hanem a finom, belső ragyogást jelen-

ti. A kiindulópontom mindig ez a ragyogás, illet-

ve maga a villanykörte alakja. Ez a gömbölyded, 

diffúz fényt árasztó forma szinte minden alko-

tásom alapja. A dialógus is fontos, a lámpá-

nak ugyanis kikapcsolt állapotban is működnie 

kell, mint tárgynak, így valójában kettős éle-

te van, melyeket különböző szituációkban él – 

mindig reagálva a környezetére, a napszak-

ra, a körülötte élők szokásaira. A lámpa, mint 

tárgy önmagában is reflexió, ha úgy tetszik. 

De egyébként emlékszem az első lámpára is, ami arra inspirált, hogy 

lámpákat tervezzek: Martine Bedin, a Memphis csoport egyik tag-

jának Super Lamp nevű tárgya volt. Emlékszem, olyan erősen rácso-

dálkoztam, hiszen annyira különbözött mindentől, amit én valaha 

terveznék. Mosolyra késztet, vidám, érdek nélkül tetszik. Akkori-

ban még azt sem tudtam, hogy designer akarok lenni, meg sem 

tudtam venni, annyira drága volt, de a mai napig emlékszem, 

milyen erős emóciókat váltott ki belőlem – egy egyszerű lámpa!

Mit gondol, inspirálja önt az ország, a táj, amelyről származik? Van 
még manapság jelentősége annak, hogy ki hol született?  
Nem tudom. Mondták már, hogy a bronz, amit valóban gyakran hasz-

nálok, talán összefüggésben áll görög gyökereimmel, de én ezt nem 

hiszem. Azért használom a bronzot, mert csodaszép. Azt is mondták, 

hogy nekem köszönhetően jött újra divatba, ami talán részben igaz, 

bár a bronz több időszakban is jelen volt a lakberendezés-

ben. Néhány éve egyébként volt alkalmam odahaza egy kép-

zőművészeti kiállítást létrehozni (Reload the Current Page, 

2014, Point Centre for Contemporary Art, Nicosia – a szerk.). 

Új élmény volt, részben mert nem használa-

ti tárgyakat alkottam, részben, mert így olyan témák-

ra is reflektálhattam, amelyekre egyébként nem 

tudok – mint például Ciprus török megszállása. 

Ezekkel az elsősorban konceptuális 

munkákkal is az volt a célom, hogy 

kérdéseket tegyek fel, elérni azt, 

hogy az emberek gondol-

kozni kezdjenek, illetve szeret-

tem volna a „művészet nem árucikk”

tézist is igazolni.

Mit gondol a fiatal designerekről,  
a mai designról? 
Érdekes tendenciákat látok. Egyrészt 

nagyon sok helyen megjelentek a befek-

tetők – ezt nem tartom jónak, hiszen 

egy befektetőnek semmi köze a 

designhoz. Sok designer ráadá-

sul azt hajszolja, hogy mielőbb befektetőhöz jusson, 

ami viszont nem kedvez az egyéniség kibontakozásá-

nak. Sok mai designer képtelen egységes oeuvre-t 

összehozni, vagy azért, mert hamar eladja a cégét, vagy 

azért, mert egyszerűen csak egy-egy jó tárgy megal-

kotására képes. Manapság nagyon devalválódott az 

egyéniség értéke, nagyon kevesek maradtak függet-

lenek és hűek önmagukhoz. Sok a másolás is, ami per-

sze érthető, hiszen a sikeres design másolása 

anyagi sikert eredményez, de néha tényleg megdöbbe-

nek: ennyire nincs a mai designereknek fantáziája? Ennyire 

csak a pénz lett a fontos? És az etika? Talán ezért is terve-

zek ennyi tükröződő felületet – hogy a designerek maguk-

ba nézzenek. Hogy lássák, a tükörkép nem a valóság. 

A fenti interjú a 2017-es Design Hét Budapest szakmai  

támogatásával született meg.

„MANAPSÁG 
NAGYON 

DEVALVÁLÓDOTT 
AZ EGYÉNISÉG 

ÉRTÉKE”
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Van-e ma a hazai designereknek megfelelő szakmai képviselete? 
És ha igen, vannak egyáltalán anyagi forrásai a szakmai képviseletnek, és hol vannak a mecénások?

Hol a vannak a képviseletet támogató piaci szereplők, akik sokszor jól profitálna k a designból? 
Fal áll vagy híd köti össze a fiatal és az idősebb tervezői generációkat? 

Milyen változás kell a hazai designoktatásban, és lesz-e a Zsennyei Műhely továbbképző központja
 a hazai designnak?  Lokál vagy globál? A továbbiakban ezekre (is) keressük a választ.

 Kikkel? Idén éppen 25 éves a Magyar Design Kulturális (közhasznú) Alapítvány. Design témájú alapművek 
kiadása, pályázatok, kiállítások megrendezése mellett a jövőre már 40 éves (!) Zsennyei Műhely szervezője. 
Az Alapítvány elnökével, prof. dr. Lelkes Péterrel, Nagy Alexandrával, a kuratórium frissen megválasztott 

alelnökével, és a kibővült kuratórium* két tagjával, Zalavári Józseffel és Molnár L. Péterrel beszélgettünk. 

Eszmecsere a magyarországi design képviseletéről

Molnár Szilvia: Hol a helye az Alapítványnak a mai,  
hazai kulturális közegben?  

Lelkes Péter: Itt egy kicsit ki kell térnem arra, hogy minek 

a hiánya hívta életre az Alapítványt 1992-ben. Ez a rend-

szerváltás utáni időszak, amikor pár év alatt egyértel-

művé vált: a design különféle területei – és ezek között 

különösen az ipari területekkel érintkező ipari for-

matervezés – nehéz helyzetbe kerültek. Megszűnt 

a korábbi gazdasági környezet, bejött a szabadpiac, ami 

új helyzet elé állította a tervezőket, de az is nyilvánvaló 

lett, hogy a tervezők szakmai képviselete sem megoldott. 

Folyamatosan változott, változik a piac, a tervezőművé-

szek is próbálnak alkalmazkodni a változó piaci körülmé-

nyekhez, viszont a szakmai képviseletük ma sem kielégítő. 

Létezik persze a Magyar Képzőművészek és Iparművészek 

Szövetsége, de a működési struktúrája túlhaladott, van-

nak szakosztályok, amelyek jól és láthatóan működnek, 

de néhány csak vegetál. Aktív a Magyar Formatervezé-

si Tanács, fontos feladatokat lát el, de a szakmára tekint-

ve, elsősorban nagyobb, összefogó stratégiai, kormányza-

ti szerepeteket visz. Hogy miért érezzük azt, hogy fontos 

a jól szervezett szakmai képviselet? Mert világosan látha-

tó, hogy ma itthon, így az Európai Unióban egyre nagyobb 

jelentősége van az ún. kreatív iparnak, ez pedig azt jelen-

ti, hogy egyre inkább felértékelődik a magyar design is.

 

Zalavári József: Én személy szerint azt érzem, hogy 

Design thinking

is pontosan mutatják, de például épp az oktatás tere-

pe az, ahol érezzük, hogy változására van szükség.

Vagyis?

LP: A kiemelt céljaink között szerepel, hogy egy jól fel-

épített oktatási bázist hozzunk létre. Gondolj bele, milyen 

sokféle alapítványi iskola működik Magyarországon, de 

éppen a gazdaságilag az egyik legfontosabb ágazatnak, 

a designnak nincs ilyen iskolája, vagyis az egyetemi kép-

zés előtti, kreativitást fejlesztő középfokú intézménye!

Nagy Alexandra: Mint ahogyan posztgraduá-

lis, azaz szakmai továbbképzés sem létezik Magyar-

országon, pedig erre is nagy szükség lenne. 

ZJ: A Zsennyei Műhely évről évre olyan programokat hir-

detett meg, amelyek fő témái az éppen aktuális, leg-

fontosabb itthoni és nemzetközi szakmai kérdések vol-

tak. A design és társadalom, a kultúra, az ökológia, 

a művész és a mérnök viszonya, a kommunikáció, 

a rendszerszemléletű tervezés; a kelet-nyugat és észak-

dél szakmai pólusai, a design paradigmaváltásai, a tra-

dicionális és az újító design viszonyáról és sok egyéb, 

más fórumokon alig felvetett témák jelezik Zseny-

nye fontos szerepét az adott időszakban. Az első évti-

zedben az elméleti előadásokra szervezett workshopon 

2004-től az elmélet mellett a szekciókra szervezett 

koncepcionális tervezőmunka adta, adja a kereteket. 

Ebből a későbbiekben „élnek” a tervezők: töltekeznek, 

eszmét cserélnek, hazai és nemzetközi kapcsolato-

kat építettek, és később az élményből, tudásból 

a piacra is kivisznek, ki sokat, ki kevesebbet. Építve szak-

mai életüket, tájékozottabbakká válnak, tudatosabban 

fogalmazhatják meg saját design stratégiájukat. Vagy-

is Zsennyében már megvan az az elméleti és a gyakor-

lati megalapozottság, amire akár szakmai továbbkép-

zést is lehet építeni a jövőben az Alapítványon keresztül.

LP: Azért indítottuk útjára mi, tervezők annak ide-

jén, 1978-ban a Zsennyei Műhelyt – és itt meg kell emlí-

tenem az alapító, Cserny József nevét –, mert fontos-

nak tartottuk, hogy egy szakma identifikálja magát, hogy 

egymás között legyünk, kapcsolatokat építsünk ki (kül-

földieket is), gondolkodjunk a szakmáról és vizsgál-

juk azt, hogy éppen merre tart a világban a design.

ZJ: És ehhez kapcsolódik egy további sajátossága az Ala-

pítványnak: az, hogy egymás között legyünk, az számunk-

ra azt is jelenti, hogy az oktatásban megjelent két – mind 

a művészeti, mind a mérnöki alapra helyezett – design 

ma már a kis-, közép- és nagyipari szint is jelen van 

a hazai iparban: megvan az ipari háttér. Ráadá-

sul egyetlen gombnyomással elküldök a világban bárho-

vá egy szerszámtervet, és a kész eszköz egy hét múlva 

a kezemben van. De a szakma felől érkező igényeket, prob-

lémákat (jogi, pályázati stb.), a legkülönfélébb design terü-

letek mai helyzetét, és az aktuális tendenciákat nincs aki 

képviselje, feltárja, megmutassa. Ehhez egy állami szin-

tű struktúra sokszor segítségre szorulhat. Mi viszont hidat 

tudunk képezni, összekötők tudunk lenni a döntéshozók és 

a szakmai különféle csoportjai, a gyakorló tervezők között. 

 

Ezek nekem általánosságnak hangzó dol-
gok. Mi az, ami hiányzik ennek a közegnek? 

LP: Az Alapítvány keretein belül, az 1996-ban, majd 

’98-ban és 2000-ben kiírt, nagy sikerű „Lépés a jövő-

be” pályázatok egyszerre voltak a magyar design komoly 

megmutatkozási lehetőségei, de annak a gyakorlati pél-

dái is, hogy a design a jövőbe való befektetést jelen-

ti. Ezt dokumentálják a ’92 és ’94-ben megjelent Magyar 

Design kiadványaink, mint ahogyan az általam írt és  

szerkesztett Art Designer (2004) kötet. Ezek ma  

a hazai design alapművei közé tartoznak. A kilencvenes 

években tehát nagyon sokat tettünk azért, hogy megmu-

tassuk, dokumentáljuk, hogy a design szerves része a gaz-

daságnak, a magyar kultúrának, és nemzetközi mércével 

mérve is értékteremtő. Az Alapítvány a design fontos-

ságára hívta fel a figyelmet abban az időszakban, mert 

akkor erre nagy szükség volt. Ma azt látjuk, hogy a design 

jelentősége itthon is felértékelődött végre, ezt más mellett 

a szakmai felsőfokú alapképzés színvonala, programjai 

„Összekötők tudunk lenni 
a döntéshozók és a szakmai

különféle csoportjai, 
a gyakorló tervezők között” 
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szemléletet együtt képviselő három 

generáció van jelen nálunk: időseb-

bek, a középgeneráció és a fiatalok.

Molnár L. Péter: Én Zsennyén keresztül 

ismerem, és elsősorban ezen keresztül kap-

csolódom ma is az Alapítványhoz, és való-

ban azt éreztem és érzem, hogy képes 

összehozni több generációt. Ez egyedülál-

ló a magyar designban, mert itt alapvető-

en az a jellemző, már a képzés idején, hogy 

korcsoport szerinti buborékokban van-

nak együtt a tervezők. Mi, fialok, Zseny-

nyén kívül a ’92-es, ’94-es design köteteket 

lapozgatva értettük, tudtuk meg, hogy az 

Alapítvány más területen is aktív, így töb-

ben gondoltuk azt, hogy itt történik vala-

mi, érdemes csatlakozni hozzájuk. Már tag-

ként a működést és a lehetőségeket látva 

úgy gondolom, hogy az Alapítvány, külö-

nösen mostantól, hogy a kuratóriumi tagok 

révén lényegében a design minden terüle-

tét (textil, csomagolástervezés, termékter-

vezés stb.) lefedi, képes a tagságon keresz-

tül kapcsolatokat kialakítani. Ezek szakmai, 

szponzorációs kapcsolatokat jelenthet-

nek a legkülönfélébb piaci szereplőkkel: 

befektetőkkel, bankokkal, gyártókkal stb.

 

Az Alapítvány professzionális, gyakor-
ló tervezőkből áll. Ennek apropóján kér-
dezem, hogy célkitűzésetek az is, hogy 
a design professzionalizmusát, rang-
ját megőrizzétek, megerősítsétek?

NA: A professzionalizmus megerősítését sze-

retnénk támogatni azzal is, hogy lehetőséget 

kínálunk egy honlapon ahhoz, hogy bemutat-

kozzanak a Szövetség tagjai – ez a lehetőség 

csírájában már létezik. De ez a honlap persze 

folyamatos fejlesztést és támogatást igényel.

LP: Pontosan fogalmaztál a 

professzionalizmussal kapcsolatban, és 

ezzel megint visszakanyarodtunk a szak-

mai képviselet hiányához. És ahhoz, hogy 

persze vannak díjak, időszakos kiállí-

tások, és ez nagyon jó, de a folyama-

tos jelenléttől még mindig távol vagyunk. 

És ki kell mondanunk, hogy jelenlét, kép-

viselet, képzési reform nincs meg pénz-

ügyi támogatás nélkül. A képzésnek, 

a képviseletnek támogatókra van szüksége, 

anyagi támogatókra, éppen, mint az iro-

dalomnak, az előadóművészeteknek, 

a képzőművészeteknek. Nem csupán állami 

kerettámogatásokra, költségvetési, pályá-

zati pénzekre gondolok, hanem, mint aho-

gyan lényegében Molnár Péter is utalt rá, 

a piac nyitottságára, a dotációra. Arról 

a piacról, amelyik a fejlődését, az innová-

cióit, a sikereit sok esetben közvetlenül is 

a designnak köszönheti. Azokhoz a célok-

hoz, amiket kitűztünk magunk elé az Ala-

pítványban, a céges és magán mecenatú-

ra lehetőségeit is aktívan keressük, mert 

a támogatóknak is designra van szüksége.

NA: Erre a beszélgetésre, de a 2018-

ban, az Alapítványunk kezdeményezésé-

re, szervezésében megvalósuló nemzetközi 

design konferencia készülve kutattam azt, 

hogy mi a szerepük ma a professzio-

nális designereknek a világban. Ez 

a kutakodás megerősítése volt annak, amit 

a Zsennyei Műhelyek is kihoztak: hogy 

a designerek ma már nem tisztán tárgy- 

és terméktervezők, hanem egy komple-

xebb szemléletmód közvetítői – ez az ún. 

design thinking. Ez a szerepváltozás, sze-

repbővülés speciális helyzetbe hozta sok 

országban a szakmát: az építészek, forma-

tervezők az oktatás mellett mind gyakrab-

ban államigazgatási, kormányzati, vagy-

is döntéshozói szerepekben is megjelennek. 

Ezt is tudatosítanunk kell a szakma kép-

viselőiben, és közvetítenünk kell a döntés-

hozók felé – azt gondolom, hogy a jövő évi 

konferenciánkon egy előadást mindenkép-

pen ennek a témának kellene szentelnünk. 

Elárulhatnak részleteket az emlí-
tett 2018-as konferenciáról? 

LP: A jövő évi Design Hét keretein belül 

a Magyar Művészeti Akadémia támogatá-

sával tervezzük megrendezni. Egyrészt az 

iparművészeti és tervezőművészeti Nemze-

ti Szalon tapasztalataira építve, és abból az 

alapvető szükségletből, hogy a rendszervál-

tozás óta nem volt itthon olyan nemzetkö-

zi, szakmai konferencia, ami egyrészt össze-

foglalta volna az elmúlt évtizedeket. De 

egyúttal a jövőt is boncolgatja, és a széles 

körű párbeszéd lehetőségét adja meg a ter-

vezőművészeink számára. Jelenleg elsősor-

ban a tervezés zajlik, de a témafelvetéseink 

– a hazai tervezőművészet (design) jele-

ne, makro környezet és design, mikrokör-

nyezet, lakókörnyezet, a tervezőművésze-

ti oktatás kutatási és szervezeti struktúrája, 

a tervezőművészeti oktatás jövő-

je, egyetemközi és ipari kapcsolatai 

– tulajdonképpen lefedik azokat a terü-

leteket, amik bennünket az Alapít-

ványban, a zsennyei találkozókon is 

élénken foglalkoztatnak. 

›  Az 1978-as, azaz a Zsennyei Műhely 
I. résztvevői: Bezzegh Tibor, Cserny 
József, Demjén Imre, Dudás László, 
Grabovitz Rainer (DDR) Jancsó Miklós, 
Kelemen József, Konik Mark (SU), 
Lelkes Péter, Lissák György, Mengyán 
András, Miticzky Gábor, Oehlke Horst 
(DDR) Orasznyepeszov Kakadzsan (SU) 
Pávai Sándor, Rosenblum Jevgenyij 
(SU) Scherer József, Simon Károly, 
Sipos Béla, Szabó Károly, Szentpéteri 
Tibor, Szummatavet Mait (SU) Tóth 
Ferenc, Tyitova Natalija (SU).

A 2014-ben megjelent 
Design 35, témája a 
hazai design, évenként 
megrendezett szakmai 
eseményének, a jövőre 
40 éves Zsennyei 
Műhelynek története 
olvasható.      

„JELENLÉT, 
KÉPVISELET, KÉPZÉSI 
REFORM NINCS MEG 
PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS 
NÉLKÜL"

„A kiemelt céljaink 
között szerepel, hogy 

egy jól felépített oktatási 
bázist hozzunk létre”
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A Zsennyei Műhelyek helyszíne (várkastélya), 
és a 2017-es workshop résztvevői. 

*A újjáalakult kuratórium tagjai:  Czapp György, 

Lelkes Péter, Mengyán András, Szentkirályi Miklós, 

Zalavári József, Nagy Alexandra, Molnár Péter, Miticzky 

Gábor, Jarosch Imre, Bravikné Páger Bernadett Mária, 

Sebestyén Ferenc, Slézia József, Bokor Gyöngyi

‹ Nyíri Barbara a 2007-es workshopon, ahol 
a fogyatékkal élőket foglalkoztató (többek 
között kosárfonásban) Búzavirág Alapítvány 
számára koncepcióterveket és arculatot 
terveztek a résztvevők.

Wood by

When light blends together with an essential and 
innovative design, a unique sense of  elegance  arises 
with a strong emotional impact. Simple shapes and 
primitive geometries characterize the range  “Tailored” 
by Matteo Thun, from the creative collaboration between 
Simes and the prestigious italian architect and designer. 
A perfect balance between sustainable and diverse 
material expressions: the range was developed using a 
combination of wood teak that conveys a warm effect  
and the minimalist lines of aluminium, new finishes  
specifically dedicated to improve the quality of the 
lighting performance. Natural elegance and lighting 
poetry that dress with charm the environments with an 
unmistakable style. 

“Tailored” by Matteo Thun

Thun video interview

Be light Kft. 
H-1025 Budapest 
Szépvölgyi út 146 
www.belight.hu

OCTOGON_2016.indd   3 29/04/16   14:06
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Szöveg: M ARTINKÓ JÓZSEF |  Fotó:M ARTINKÓ M ÁR K  

Mesterséges zöld

Előjáróban szögezzük is gyorsan le: e sorok írója névrokonságban áll ugyan Martinkó 
Márkkal, ám tudomása szerint, sohasem találkoztak egymással, közös rokonokról sincs 
információja. A Budapesti Műszaki Főiskola Médiatechnológia és Média-kommunikáció 

szakán 2009-ben diplomázó Martinkó Márk fotográfus Mesterséges zöld című, öt éve készü-
lő fotósorozatáról a Capa Központban megrendezett tárlata kapcsán szereztünk tudomást. 
Noha a sorozatot méltató kritikus elemzési referenciái között biztosan szembetalálkoznánk 
Kudász Gábor Arion, kisebb részben Misetics Mátyás képeinek hatásával, Martinkó poszt-
naturális objektumai, a természeti „tárgyak” és épített terek esetében mégis inkább Marc 

Augé francia antropológus „non-place” fogalmát jut eszünkbe. Szikár, elidegenedett, 
kiüresedett szituációk sorjáznak a középformátumú fényképezőgéppel, színes negatívra 

készített fotósorozaton, miközben a digitális utómunkának köszönhetően mégis valami stili-
zált, magas esztétikai értékű végeredmény jelenik meg a nyomatokon. Sok értelemben 
megragadható zöldről van itt szó, amiben a civilizációs konfliktusok sora idéződik meg, 
miközben nyers kritikát kapunk az ingatlanipar cinikus „természetszemléletéről” is.            

Artificial green No8 2015
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Artificial green No10 2015 Artificial green No4 2013
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Artificial green No16 2017 Artificial green No12 2016
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Artificial green No22 2017 Artificial green No13 2017
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M SORA Ablakok-Ajtók  I  Hívja a magyarországi info vonalat!  I  Tel.: 30/854 7178  I  E-mail: info@m-sora.hu

www.m-sora.si

Nagy üvegfelületek
optikai keret nélkül.
Kíváló hőszigetelés,

 tökéletes design.

M SORA
 PANORAMIC

Ablak, ami értéket teremt

A TIPTON EYEWORKS MEGNYITOTTA 
LÁTVÁNYMŰHELLYEL EGYBEKÖTÖTT 

BEMUTATÓTERMÉT

A bakelitből készült szemüvegeivel híres-
sé vált magyar márka egy olyan, a vilá-
gon is kuriózumnak számító megoldással 
nyitotta meg szeptember végén új üzle-
tét, amely nem kisebb feladatra vállal-
kozik, mint bepillantást engedni a gyár-
tás folyamataiba. Az egybefüggő teret 
gipszkarton falak elhelyezésével válasz-
tották szét, amelyek közepén maga az 
eladás helyszíne, a bemutatóterem talál-
ható. A tolóajtókká alakított patinás nyí-
lászárók kontrasztja eklektikusan cseng 
össze az eredeti, évtizedekkel koráb-
ban elhelyezett −majd később elta-
kart− márvány padlóval, amely végre 

teljesen pompájában mutatkozhat meg. 
Az álmennyezet ugyan az eredeti belma-
gasságot lecsökkenti, azonban ez mégis 
kapóra jön, hiszen a felső szinten található 
iroda, logisztika és tervezés profitál belőle. 
A világítási rendszer síneken mozgatható 
mobil megoldást kapott, illetve a hűtő-fűtő 
rendszerek oda nem illő rácsai is eltaka-
rásra kerültek egyedi, alumíniumból készült 
és logóval ellátott, art déco-ihletésű pane-
lekkel. A teret jól uralja a két nagy mére-
tű bőr kanapé, de valószínűleg a legtöbb 
látogató tekintete mégis a középen elhe-
lyezett térképtartóból átalakított üveglap-
pal ellátott csúsztatható szekrényen akad 

meg, amely több száz szemüveg tárolá-
sára is alkalmas. A Vinylize kollekcióhoz 
hűen lemezjátszó és lemezgyűjtemény is 
helyet kapott a showroomban, amely épp 
a több mint két méter magas tükör mel-
lett helyezkedik el, így garantáltan meg-
akad rajta a szemünk miközben a tökéletes 
szemüveget keressük. A hely kialakításá-
ért maga az alapító, tulajdonos Zachary 
Milaskey, illetve a Tipton vezető tervező-
je Hukaya Simon felelt, így az egyes gyár-
tórészlegek különleges igényei sem kallód-
tak el. Speciális szellőzőrendszer, és közös 
munkaállomások segítik épp úgy a műhely-
ben dolgozókat, mint az irodai csapatot. 



Ahol a Cymetriq Studio lakik

Grafika 3D-ben 

Tiszta geometriai formák, erős linearitás, mindenható 
fekete-fehér. A Várfok utcában izgalmas dolgok történnek. 
A 2004-ben, Frölich Dániel, Orosz Orsolya, Safranek Zita
által alapított Cymetriq Studioirodájában, mintha az alkotók
grafikai világa vált volna térré. 

Főként arculattervezéssel, csomagolás-

tervezéssel és online designnal foglalkoz-

nak a Cymetriq alkotói. Szakmai sikerüket 

jelzi, hogy az idei Arany Rajzszög díjazott-

jai közül nekik ítélte oda a zsűri az Év Terve-

zőgrafikai Stúdiója díjat. Mint a névválasztá 

sukból talán sejthető, a megformálás tekin-

tetében a geometria az a terep, ahol igazán 

otthon érzik magukat. 100 négyzetméter 

alapterületű irodájukat – ami ráadásul egy 

› Növények és fa, illetve 
fával kombinált bútorok 
puhítják az összképet.

   Öntött beton padló, továbbá 
a fehér falú tér lezárásaként 
fényes fekete mennyezet és 
feketére festett csövezés.

Szöveg: Molnár Szilvia, 

Kundra Anna

Belsőépítészet: Cymetriq Studio

Fotó: Frölich Dániel, 

Glázer Attila, 

Safranek Zita

modernista házban működik –, mint mesél-

ték, legalább annyira szeretik, mint a mun-

kájukat. „Kutyabarát munkahely vagyunk 

– vallják cégükről az irodatérről kérdez-

vén –, egy négylábú segítő dolgozik a jelen-

leg négytagú csapatunkkal. Egy nagyon jó 

adottságú, világos, gyakorlatilag egy lég-

térből kialakított iroda ez, amit az évek 

során saját munkával folyamatosan formál-

tunk az aktuális igényeinknek megfelelően. 

«



Megőrizendő az egybefüggő teret, 
L alakú irodából egyedül a fürdőszo-
bát és egy raktárt magába foglaló 
helyiség lett leválasztva.

Szeretjük az öntött beton padló, a fényes feketé-

re festett mennyezet és a fekete csövek induszt-

riális hangulatát, és a stílusban hozzá illő, durván 

vakolt falakat és a teret tagoló oszlopokat, mivel 

nagyszerűen illenek a stúdiónk minimalista, feke-

te-fehér arculatához. Ám hogy emellett ottho-

nos is legyen a tér, a felújítás során meleg tónusú 

sötétszürke felületekkel és bútorokkal, kezelet-

len tömörfából készült asztallapokkal, egy kényel-

mes kanapéval és növényekkel puhítottuk az össz-

képet. Szerettük volna megőrizni ezt a világos, 

egybefüggő teret, ezért az L alakú irodából egye-

dül a fürdőszobát és egy kisméretű raktárt magába 

foglaló helyiség lett leválasztva, aminek egyik oldalán 

a konyhát, a másikon pedig a fotóstúdióként is funk-

cionáló tárgyalót alakítottuk ki. A fő térben a bejá-

rat üvegfala mögött hófehér fogadótér helyezke-

dik el, amit egy válaszfal és egy mini recepciós pult 

(»megállító pult«) határol le vizuálisan a munkate-

rületről. Mindenhol a szögletes formák és a levegős 

elrendezés dominál, a szigorú építészeti megoldá-

sokat a munkánkhoz kapcsolódó személyes tárgyak 

ellenpontozzák: a munkaasztalok közötti válaszfa-

lakon, valamint a tárgyaló fémből és üvegből készült 

polcain a megvalósult munkáink és egy-egy, szá-

munkra kedves projekt kellékei kaptak helyet.”

„ÉVEK SORÁN SAJÁT MUNKÁVAL 
FOLYAMATOSAN FORMÁLTUNK 
AZ AKTUÁLIS IGÉNYEINKNEK 

MEGFELELŐEN”

A fémből és üvegből készült polcokon 
a megvalósult munkák és egy-egy 
projekt kellékei kaptak helyet.

Meleg tónusú sötétszürke felületek és 
a kezeletlen tömörfából készült asztallap 
otthonos hangulatot adnak az irodának.

„ MINDENHOL 
A SZÖGLETES FORMÁK ÉS 
A LEVEGŐS ELRENDEZÉS 
DOMINÁL”
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KITERJESZTETT
 OPEN-OFFICE

Szöveg: MIZSEI A NETT | Tervező: FAR K AS A NETT, V ESZTERGOM Á DÁ M (ARCH-STU DIO)

Fotó: BU JNOVSZK Y TA M ÁS

KR EATÍV IPAR ÁGBÓL ÉR K EZŐ MEGBÍZÓ, FAR K AS A NETT ÉS V ESZTERGOM Á DÁ M V EZETTE ARCH-STU DIO 

FI ATA L TERV EZŐCSA PATA A M A ÉS A JÖVŐ IPAR MŰ V ÉSZEIV EL K ARÖLT V E HOZTA K LÉTR E SOK K A L INK Á BB 

EGY EDI, MINTSEM KÖTELEZŐEN „TR ENDI”, N Y ITOTT IRODATER ET.

Pro és kontra is két irányból közelíthető az open-
office jelenség: működési, illetve esztétikai oldalról. 
Ellenzői a nagy, közös térben megszűnő privát zóna 
hiánya, a zavaró tényezők miatt a dolgozók „hasz-
nos” munkaidejének csökkenését emelik ki. Hívei 
éppen a kötetlenebb, szabadabb légkörben, oldot-
tabb hangulatban és a munkahelyi szociális kapcso-
latok erősödésében látják a produktivitás javítását. 
Bizonyára egyénenként változik, milyen munka-
környezet az optimális, ugyanakkor az adott cég 
profilja is döntő lehet. S ha valahol, egy kommu-
nikációs ügynökség esetében jó eséllyel van helye 
ennek a fajta térformálásnak. Ha a design irányából 

gondolkodunk róla, végigtekintve az elmúlt évek-
ben publikált irodatereket, a legnehezebb kér-
désnek látszik, hol lehet, hol szükséges megállni, 
amikor egy inspiráló, lendületes és vagány munka-
hely a cél. Farkas Anett építész, belsőépítész és az 
Arch-Studio fiatal csapata egy korábbi villamos-
remíz belsejét alakította irodává az egyik legjelen-
tősebb magyar reklámügynökség számára. A meg-
bízó tudatosságát mutatja, hogy a tervezőket már 
a leendő helyszín kiválasztása előtt felkereste és a 
Code Showroomot, aki az iroda komplett berende-
zésért volt felelős bevonta a folyamatba, megalapoz-
va ezzel a közös projekt sikerességét. A csapat pedig 

rászolgált a bizalomra: a kétszintes iroda koncep-
ciója kitűnő érzékkel egyensúlyozza ki a játékossá-
got és a professzionalizmust. A nagy, nyitott, közös 
helyiségek egyik hátulütője éppen az, hogy a négy-
zetmétert maximalizáló szemlélettel, minimális bel-
magassággal épülő irodaházak belterei egész egy-
szerűen alkalmatlanok ezek befogadására. Messzire 
elnyúló, alacsony, vizuálisan és funkcionálisan is 
túlterhelt iroda helyett a szabadon hagyott rácsos 
tartók alatt olyan loft hangulatú világot hoztak létre 
a tervezők, ami az open-office szemléletnek ereden-
dően sajátja – vagy az kellene, hogy legyen.
Megtartva tehát a hely ipari funkciójából 

   Fotó: Álovits Bálint

‹
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Pusztán a világítótestek 
és a RAL-skála ragyogó 
színei hozzák létre az 
öltözőszekrények 
futurisztikus terét.

« A fogadótér falának 
strukturált felülete rejti 
a reklámügynökség 
által elnyert díjakat.

   A tárgyaló is többféle 
funkciót és térhaszná-
latot tesz lehetővé. 
Itt is helyet kaptak az 
ügynökség különleges 
formájú díjai. 
A berendezésért 
szintén a Code 
Showroom felelt.

„VISSZATÉRŐ ELEMKÉNT 
EGY HÁROMSZÖG-RASZTER
 JELENIK MEG"

megörökölt elemeit, a lépcsőt, illetve a felső szint 
homlokzatai mentén sorakozó üvegdobozokat, 
természetes módon szőtték köréjük az iroda új 
belsőépítészeti arculatát. Visszatérő elemként 
egy háromszög-raszter jelenik meg, nemcsak 
felületszerűen, de finom szögtöréseivel három 
dimenzióban is. Ez a hálózat egyszerre utal 
a múltból örökölt döntött üvegfalakra, a rácsos 
tartó szerkesztésére, de a cég profiljára, a kom-
munikációra és a kapcsolatteremtésre. Jól elta-
lált arányban jelenik meg, így aztán ahelyett, 
hogy eltakarná, maszkírozná a meglévő adott-
ságokat, támogatja és kiegészíti azokat. A ter-
vezők bizonyos pontokon ráerősítettek a remíz 
architektúrájára: tükröződő felülettel a gerinc 

vonalát és a rácsos tartók sorát végtelennek lát-
tatva. Az open-office nyitottságát optimális eset-
ben kiegészítik bizonyos privát zónák. A hármas 
tagolású emeleti térbe a kreatív csapat „játékte-
re”, a programozók, az accountok és stratégiaal-
kotás irodái mellé reprezentatív látványkonyha, 
bár, mosdó- és öltözőblokk került. Öltözőszekré-
nyek sora – ami a sportfelszereléseket rejti, mert 
egy kreatív ügynökségnél erre is gondolni kell 
– talán még sosem volt ennyire hívogató: ajtói-
kon a zöld-kék tartomány teljes színskálája vonul 
végig. A tompa, semleges alapszínek háttere előtt 
egyébként is élénk, telített árnyalatok jelennek 
meg pontszerűen az irodában. A nagy közös tér 
mentén az üvegdobozokban a vezetői irodák, 

‹
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As autectcullent reici quas nobit 
voluptas simaximus am, officie 
ndestiaspe lam aci que non 
consequ

Az egykori pajta kontúrjához tökéletesen 
illeszkedő faborítású épületrész vég-
homokzatán bátor megnyitás látható. 
Ez a kerttel erős kapcsolatot megteremtő 
„függönyfal” nagyszerűen tágítja ki 
a nappali terét is. A másik ajtó egy ügyes 
„szervizfolyosó” bejárata, ami a nappali 
mögött a konyhába vezet. 

« Kortárs magyar 
képző- és iparművészek 
tárgyai, köztük Ungár 
Fanni különleges 
lámpái, Szőke Gábor 
Miklós, Romvári Márton 
és Fajó János szobrai  
hangsúlyozzák a 
különböző irodaterek 
egyediségét.

› Telített, tiszta 
színek és az épület 
struktúrájából 
átvett térbeli 
háromszög-hálózat 
adják a terek 
fókuszpontjait.

„A TERVEZŐK BIZONYOS PONTOKON RÁERŐSÍTETTEK 
A REMÍZ ARCHITEKTÚRÁJÁRA"
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illetve olyan csapatok szobái találhatók, mint példá-
ul a UX, a kép- vagy videószerkesztőké, akiknek 
a munkája megkívánja a nyugodtabb, csendesebb 
körülményeket. Ezeken kívül még számos védet-
tebb, elvonulásra, gondolkodásra alkalmas pontot 
és telefon-bokszot is kialakítottak. Vizuálisan túl-
terhelt összkép helyett a többi érzékszerv bevonásá-
val izgalmasan sokrétű belső jött létre. 

Növények illata, mikroklimatikus hatásai, válto-
zatos, tapintható, matt és fényes, lágy és kemény 
felületek váltakozásai mellett a látványkonyhá-
ban a kávéval vagy a sörcsappal, amit kedvenc 
sörös ügyfelüktől kaptak, megjelennek az ízek 
és illatok, az akusztikát pedig a háromszögelt 
struktúrájú textilinstallációk és a szőnyegfelüle-
tek optimalizálják. Utóbbiak érdekessége, hogy 

‹ A kreatív team valódi 
játékteret kapott, a tükröző 
felület egyszerre pixelekre 
tördeli és végteleníti az ipari 
szerkezeteket. A terem hátsó 
részében egy zárt inspirációs 
lounge kapott helyet.

"VIZUÁLISAN TÚLTERHELT ÖSSZKÉP 
HELYETT A TÖBBI ÉRZÉKSZERV 

BEVONÁSÁVAL IZGALMASAN SOKRÉTŰ 
BELSŐ JÖTT LÉTRE"

újrahasznosított óceáni halászhálókból készültek, 
s gyártójuk több körben is visszaveszi és újrahasz-
nosítja az esetleg már fölöslegessé vált darabokat, 
minimalizálva ezzel a nehezen lebomló műanyag-
hulladékot. Plusz haszna is van: könnyen tisztítha-
tó, így kutyabarát munkahely számára tökéletes – 
merthogy a megbízó az open-office szemléletet 
a négylábúakra is értelmezi.

› A jövő művész generációját 
képviseli Labrosse Dani, aki 
a cégstruktúrát képezte le egész 
falat betöltő festményén, továbbá 
Ungár Fanni 2,5 méteres egyedi 
lámpáival, Mondik Noémi fiatal 
képzőművész, akinek Paintben 
készült teljes-falas alkotása 
a háttérben az üvegen át látható, 
valamint Csuhai Eszter, akinek 
grafikái a térelválasztó üveg-
falakat borítják. 
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Egy jól működő open-office 
részeként megfelelő privát 
területek kialakítása is szükséges 
- ez esetben a meglévő üvegfalú  
„oldalhajókban". 
A fotót Álovits Bálint fiatal 
fotóművész készítette.
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Szöveg: : MOLNÁR SZILV I A  |  Fotó: DA N Y I BA L Á ZS  |  Belsőépítészet: K ISS R ÉK A

 Projektmenedzser: CUSHM A N & WA K EFIELD  | Grafika: KUTHI A NIKÓ (PONT CO.L A B)

Az évszázadforduló 
irodája

Új irodában a Cushman & Wakefield Portfolio Services Center

A nagytárgyaló részlete, de 
általában jellemző ebben az 
irodában, hogy a szürke/fekete 
és fehér alapok között mindig 
feltűnik, elsősorban bútorban 
egy-egy élénkebb szín. 

Külön akusztikai tervezésre 
nem volt szükség, ugyanak-
kor néhány praktikus 
(és elegáns) akusztikai bútor 
bekerült. A szemközti 
képen az előteret láthatjuk, 
mégis, mintha egy nappali-
ban járnánk.

Igaz, a bejáráson nem ejtetünk szót róla, de 

idén éppen 100 éves, vagyis 1917-ben alapí-

totta New Yorkban J. Clydesdale Cushman 

és sógora, Bernard Wakefield a Cushman & 

Wakefieldet. Előbb az USA államait meg-

hódítva, majd hamarosan globálissá lett 

ingatlan-tanácsadó cég 1993 óta van jelen 

Magyarországon. Bizonyára nem volt célza-

tos – legalábbis e sorok írójának nincs erről 

információja –, de kifejezetten szép egy 

ilyen nagy múltú világcég életében, hogy 

Ősszel költözött be a Vámház 
körúthoz közeli Studium 
irodaházban kialakított irodájába 
a Cushman & Wakefield PSC 
részlege. Érzésünk szerint 
a fordulópontjához érkezett 
irodadesign egyik friss 
megvalósulását üdvözölhetjük 
ezzel az irodával.
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éppen egy kerek évfordulón (évszázadfor-

dulón) nyithat új irodát az egyik részlegük, 

egészen pontosan a cég központi felada-

tokat ellátó csoportja (Portfolio Services 

Center/PSC).  Amikor azt kérdezem Csikós 

Ádámtól, a Cushman & Wakefield projekt-

menedzserétől, hogy az irodában dolgozó, 

nagyjából száz főt számláló munkatársi cso-

port milyen korosztályt fed le, a ma Y-nak 

nevezett generációhoz tartozó munkaválla-

lókat jelöli meg. Tudják, ők azok, akik szinte 

kötelezően kapják a csocsó- vagy pingpong-

asztalt a bürójukba, mert van az a trend, 

ami egyfajta játéktérként határozza meg 

a munkahelyet. Lecsengőben szerencsére 

ez a látványos részleteket kínáló, de aztán 

kiderült sok-sok példa alapján, hogy főleg 

a nyitott terű irodákban nem túl szerencsés 

megoldásokkal operáló áramlat – még az 

infokommunikációsak számára sem, akikkel 

megérkezett egykor. 

Kisebb alapterületek, flexibilis elrendezés, 

szerteágazóbb, szokásfelmérésekre alapo-

zó tervezés keretezik a jelen irodakialakítá-

sok jellegét. A Cushman & Wakefield irodája 

ezért fordulópont, mert itt éppen ezek  

a bázisai annak a térszervezésnek és 

designnak, ami létrejött. Nagyjából 1300 

négyzetméter alapterület, egy hosszúkás 

alaprajzú, viszonylag alacsony belmagassá-

gú, falakkal zárt és nyitott teres helyiségek-

kel váltakozó téri komplex fogadta  

a belsőépítészt, Kiss Rékát. A tervező ott-

honos részletekkel formált, de egyúttal 

semleges térként képzelte el a Cushman & 

Wakefield irodáját. Ha végignézzük az iro-

dáról készült fotósorozatot, akkor tiszta 

hátterű enteriőr-képeket látunk, a kompozí-

ciók kiegyensúlyozottak, semmi nem zavarja 

a tekintetet abban, hogy elidőzzön egy-egy 

bútoron, tapétamustrán. 

A kiegyensúlyozottság a térszervezésen, de 

a funkciókijelöléseken is érzékelhető. Per-

sze ez adódik a „szerepből” is. Ebben az iro-

dában alapvetően nincsenek dedikált mun-

kaállomások (persze, mindenki választ 

egy helyet, ahol a legtöbbet dolgozik, ám 

ez már a környezetszociológia, személyes 

Sok monitort láthatunk 
a különböző helyiségekben, mert 
a feladatok jellege miatt gyakori 
a nemzetközi videokonferencia.

térhasználat terepe). És az iroda területé-

nek jelentős részét a közösségi munkavég-

zésre alkalmasnak jelölték ki; vannak plusz 

kisebb tárgyalók (egyetlen önálló nagytár-

gyalót találunk), telefonálásra, elvonulás-

ra, kétszemélyes/kiscsoportos megbeszé-

lésekre alkalmas quiet roomok, ugyanakkor 

az enteriőrhatárok az önálló terek eseté-

ben nem merevek, mivel üvegfalak láthatók 

mindenütt. Ahogyan mondani szokás, hát-

rányból előnyt kovácsolt Kiss Réka a bel-

magasság problémájának megoldásával, 

a „megörökölt” fehér tálcás álmennyezet 

maradt, de a közlekedők fölött, valamint  

a nagyobb terekben, a közlekedőkre merő-

legesen, megnyittatta a mennyezetet, és 

a feltárt csövezéseket egységesen feketé-

re festtette, épp, mint a mesében: „hoztam 

is ajándékot meg nem is”, láthatóvá is lettek 

a gépészeti utak, meg nem is. A mennyezet-

kialakítás még egy sajátos mozzanatra is 

felhívja a figyelmet. Van egy puha válaszvo-

nal két stílus között ebben a térben.  

A mennyezetfeltárás következtében bekö-

szönt az iparias jelleg, amit a terve-

ző tovább vitt a világítótestek meghatá-

rozásában, és nyilván – persze ez már az 

alap irodabútorzat adottsága –, hogy az 

irodai székek, a közlekedők mellé állított 

tárolók, a legtöbb fix és állítható magas-

ságú motoros asztal is ehhez a hangulat-

hoz köthetők. Ugyanakkor a tárgyalók-

ban, quiet roomokban, az előtérben, a 

konyha-étkezőben, egy-egy egyedi, fából 

készült munkaasztallal, vagyis a bútorzat-

tal az organikus-otthonos skandináv karak-

ter bújik elő. A cég külön kérte, hogy legyen 

valami, ami kimondottan budapestivé teszi 

ezt az irodát, ebben az egyedi, városrész-

leteket megjelenítő tapétákon kívül a gra-

fika segített. Az üvegfalakkal határolt tár-

gyalók egymással szemközti sora a Duna két 

partját jelképezik, a pesti és a budai oldalt 

ismert és kevésbé ismert épülethomlokza-

tok jelenítik meg Kuthi Angelika grafikus 

Az étkezőrész falán a Duna hul-
lámai, Kuthi Anikó grafikai 
terve alapján.

A felnagyított fotókról készült 
tapéták témái Budapest, 
leginkább kortárs építészeti 
részleteit jelenítik meg. 
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‹  A Duna-part felőli homlokzati 
szakasz, ahol egy kis házikönyvtár 
is lesz majd hamarosan (fenti kép), 
az egyik ún. quiet room, mind-
egyiknek saját neve, utcatáblája 
van, a névadásoknál az is szem- 
pont volt, hogy angolul is vi- 
szonylag könnyen kiejthető legyen.  

rajzaiban, a Duna hullámai az étkező üveg-

falára kerültek. Ennél absztraktabb az 

üvegfalakon plusz megjelenő vonalhá-

ló, ez térképrészlet, de egyúttal (bevallom, 

magamtól erre soha rá nem jöttem vol-

na), egy földrajzilag közeli szereplő, a Bálna 

geodóm jellegű rajzolatát hozza be a térbe.   
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Inspiráló újdonságok 
a DEKO-tól

A zaj kizárt

A DEKO Silent 
üvegfal rendszer 
50 dB hanggátlást
biztosít. 

A DEKO hazai képviselete GMB Stúdió Kft.

1138 Budapest, Váci út 168/F I Tel.: +36 1 270 9072 I Email: info@gmb.hu I www.deko.hu I www.dekouvegfalak.hu

Üvegfalak | Mobilfalak |

Válaszfalak | Ajtók | Üveg padlók

Az új „New Yorker” 
üvegfal a DEKO-tól

Termékeink tervezé-
se megbízható 
tudásbázison alapul. 
A minőséget illető-
en soha nem kötünk 
kompromisszumot.

Csak a legjobb a
megfelelő

www.deko.hu

A DEKO hazai képviselete GMB Stúdió Kft.

1138 Budapest, Váci út 168/F I Tel.: +36 1 270 9072 I Email: info@gmb.hu I www.deko.hu I www.dekouvegfalak.hu
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A Cushman & Wakefield PSC új irodájához 
a bútorokat a Techo szállította

www.techo.com  I  office@techo.hu  I  +36 1 239 3608  I  1117 Budapest, Neumann János utca 1. - Infopark A épület

fotó: Danyi Balázs

Dual Glass Kft.
2243 Kóka, Nagykátai út 133.
info@dualglass.hu
www.dualglass.hu
70/398-4845

Egyedi zuhanykabinok: 
Mala Garden, Regency, Atlantisz, Aurora,
La Riva, Liszkay Pincészet

Tárolók, vitrinek: 
Jurisics vár, Aquincum Múzeum, 
Szántó Kovács János Múzeum 

Üvegportálok: 
Vodafone, Dockyard, Játék-Vár

EDZETT ÜVEGFALAK, 

KERET NÉLKÜLI NYÍLÓ ÉS TOLÓAJTÓK, 

EGYEDI MÉRETŰ ZUHANYKABINOK, 

ÜVEGKORLÁTOK ÉS JÁRHATÓÜVEGFELÜLETEK
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15 igazgatósági ülés évente

2500 munkavállaló

100% figyelem

OP megoldások: ≤ 1.00 aw

Class A akusztikai tulajdonságok

Kiváló akusztikai kényelem

KISEBB ZAJ. NAGYOBB FIGYELEM.
www.armstrongalmennyezet.hu

Moroso Spa
Udine Milano London 
Amsterdam Köln 
New York Beijing Seoul
www.moroso.it 

Gentry sofa, 2011
Phoenix low table, 2004
Fjord stool, 2002
by Patricia Urquiola
Tia Maria low table, 2012
by Enrico Franzolini

Budapest V. ker. Hold u. 21   
T 06 1 302 8150   
arkhenea@arkhenea.hu   
www.arkhenea.hu 

2017 02 Octogon.indd   1 23/02/17   08:56
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MAXCity Lakberendezési Áruház I 2045 Törökbálint, Tópark utca 1/a., M1 / 14-es kijárat I Nyitva tartás: H.-Szo.:10.00-20.00, V.:10.00-19.00
www.maxcity.hu I +36 23 532 660 I office@maxcity.hu

Lakberendezésben megkerülhetetlen.

Siemens     
okostermosztát
RDS110

www.siemens.hu/rds

Egyszerű és intuitív felhasználói kezelőfelület

Könnyen kezelhető

Távvezérlés okostelefonos alkalmazással

„Zöld levél” funkció az energiahatékony működés biztosításáért

Bizonyítottan nagy pontosságú szenzortechnológia 
és öntanuló algoritmus

Több komfort és kevesebb energiafelhasználás

Egyszerű és gyors üzembe helyezés

Beépített légminőség-érzékelés és -kijelzés

Beépített páratartalom-érzékelés és -szabályozás

•

•
 
•

•

•

•

•

•

•

További 
információk
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Coolfire Kft.

1097 Budapest, Illatos út 9.           I           Tel.:+36-20-283-9404           I           Email: info@coolfire.hu          I           www.coolfire.hu

ÉPÍTŐMŰVÉSZET ÉS TŰZGÁTLÁS

2009 óta van jelen a magyar és a nemzetkö-
zi tűzgátló nyílászárókat kínáló cégek piacán 
a Coolfire Kft. Az általunk kínált és gyártott 
termékek a hazai és nemzetközi biztonsági 
szabályoknak megfelelőek, hosszú élettarta-
múak, gazdag méret- és formaválasztékú-
ak, áruk kedvező, végül, de nem utolsósorban 
pedig (a helyzetnek megfelelően) a hagyo-

SAPA2050 beltéri Sa/Sm füstgátló ajtók 
és portálszerkezetek:

Megjelenés:
Lehet egyszárnyú vagy kétszárnyú ajtó, 
oldal és felülvilágítóval, fix üvegfal, a kívánt 
RAL-színre porfestve.
Alkalmazási terület:
Alkalmazható középületekben, kórházak-
ban, irodaházakban, lakóházakban, ahol 
megkövetelt az Sa, Sm füstgátlási érték. 
Alkalmazása csak beltérben lehetséges. 

SAPA Thermo 74 tűzgátló ajtók és portál-
szerkezetek

Tűzgátlási értékek: A2 EI30, EI60, EI90 
tűzgátló és/vagy Sm füstgátló
Megjelenés:
Lehet egyszárnyú vagy kétszárnyú ajtó oldal 
és felülvilágítóval, fix üvegfal, a kívánt RAL-
színre porfestve.
Alkalmazási terület: 
Alkalmazható középületekben, kórházak-
ban, irodaházakban, lakóházakban, ahol 
előírt a tűzgátlás. Alkalmazható beltérben 

 

 

 

 

Mechanikai ellenállósága 4 osztályba sorolt, 
nagymértékben ellenálló, nagymértékben 
tartós és ütésálló.
Kötelező kiegészítők:
Hidraulikus ajtóbehúzó, automata süllye-
dő küszöb, menekülési útvonalban pánik-
zár, pánikrúd vagy pánik kilincs.
Extrák: 
Alkalmazható beléptető rendszerrel, elekt-
romos zárral is, vagy nyitva-tartó mág-
nessel.

és kültérben egyaránt. Mechanikai ellenál-
lósága 4 osztályba sorolt, nagymértékben 
ellenálló, nagymértékben tartós és ütésálló.
Kötelező kiegészítők:
Hidraulikus ajtóbehúzó, automata süllye-
dő küszöb, amennyiben az Sa, Sm füstgát-
lás is előírt, menekülési útvonalban pánik-
zár, pánikrúd vagy pánik kilincs.
Extrák: 
Alkalmazható beléptető rendszerrel, elekt-
romos zárral is, vagy nyitva-tartó mágnes-
sel, automata nyitószerkezetek.

mányos vagy kortárs építészeti igényeknek 
egyaránt megfelelnek.

Egy épület tervezésekor, korszerűsítése-
kor sokszor kötöttséget jelent, hogy a beépí-
teni kívánt nyílászáró minden szempontból 
biztonságos, ugyanakkor fontos, hogy esz-
tétikus, az építészeti gondolatot kiszolgáló 
termék legyen.

A Coolfire Kft. a nemzetközi piacon veze-
tők közé tartozó SAPA alumínium rendszerek 
tűzgátló ágazatának kizárólagos képvisele-
tét látja el, mint gyártó, telepítő és fejlesztő. 
Számos új saját terméket fejlesztettünk, hogy 
kínálatunk palettáját maximálisra bővíthes-
sük, hogy a használt alkatrészek és kiegészí-
tők modernebbek és kedvezőbb áruk legyen.
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a múzeumot körbevevő nyílt térben jelenik meg és 
a jövő, mely a kilátóhely tájékozódási pontjainak 
segítségével kerül kifejezésre. 

 Daniel Libeskind, napjaink leghíresebb épí-
tészeinek egyike, többek között a berlini Zsidó 
Múzeum alkotója az épülettestről a következőket 
mondta: Az építészet nyelvén kifejezve a projekt 
a múlt tragédiájáról és a jelen életerejéről szól, miköz-
ben a jövő felé nyíló horizontokat is láttatja. Széles, 
látványos ajtót nyit a város múltjára, annak jövőjébe 
ágyazva. A Gdańsk ikonikus, hajóépítő darukkal és 
templomtornyokkal teletűzdelt panorámájába illesz-
kedő épület a város hagyományos tereit, azok széles 
skáláját, anyagait és színeit kapcsolja össze a 21. szá-
zad mércéje szerint emelt múzeumban.

 A II. Világháború Múzeuma Gdańskban, a Wła-
dysława Bartoszewskiego téren, a város történelmi 
központjához közel kapott helyet. Nyugati oldalról 
a Raduni csatorna határolja, déli irányból pedig 
széles panoráma tárul a Motława folyóra. Mindez 
jelenleg inkább a régi Gdańsk peremkerületének 
számít, de nemsokára egy modern városnegyed 
központja épül fel itt, az egykori hajógyár területén. 
A múzeum székhelye maga is szimbolikus építé-
szeti helyszín: a történelmi emlékezet területének 
számít, mivel a Lengyel Posta sokat megélt épüle-
tétől 200 m-re, a Westerplatte-félszigettől pedig vízi 
úton 3 km-re található. A létesítmény építése 2012 
szeptemberében kezdődött és 2017 márciusáig 
tartott. A nyolcemeletes épület összterülete eléri 
az 58 000 m²-t, hasznos területe pedig a 23 000 

61 Ninth Avenue 
New York

MB-60E EI 

m²-t, ebből maga a múzeum 1 700 m²-t foglal el. 
A projekt tervei a gdyńiai székhelyű Studio Archi-
tektoniczne Kwadrat építész műhelyben készültek, 
fő kivitelezője pedig a Hochtief Polska és a Warbud 
vállalatok voltak.

FERDE TEST

 A Gdańsk ikonikus, hajóépítő darukkal és 
templomtornyokkal teli panorámájába illeszke-
dő épületben a város hagyományos intézményei 
kapcsolódnak össze a modern múzeumi létesít-
ménnyel. A múzeum három részre való felosztása 
a múltbeli viszonyok (azaz a szembenállás a jelen-
nel és a jövővel) szimbolikus megjelenítése: a múlt, 
melyet az épület aljában rejtettek el, a jelen, mely 

AZ ÉPÜLET 
ÉS A MÚZEUM TERVE

 A múzeum föld feletti része nyolcemeletes; 
ferde torony formájú, több, mint 40 m magas. For-
mája emlékeztet a trapéz alapú prizmára (a falak 
legnagyobb dőlésszöge 56 fok). A torony egyik fala 
teljesen üvegezett, a többit jellegzetes piros bur-
kolóanyaggal látták el. A toronyban többek között 
könyvtár, oktatótermek, valamint kávézó és étte-
rem található, melyből a város panorámáját lehet 
megcsodálni.

 Az épületnek hat földalatti szintje is van, a 14 
m mélyen elhelyezett állandó kiállítás területe 5 
000 m², amely így a világ összes történelmi múze-
umának legnagyobbjai közé tartozik. A kiállítás in-
novatív módon, a nagy politikusok és a hétköznapi 
emberek szemén keresztül próbálja bemutatni a II. 
világháborút. Az állandó kiállításon kívül kb. 1 000 
m² területű időszakos kiállítás is található, mind-
ezt az épületet körülvevő park egészíti ki, amely 
a tervek szerint szabadtéri rendezvényeknek fog 
otthont adni.

ALUPROF A TÖRTÉNELEM 
SZOLGÁLATÁBAN

 A II. Világháború Múzeumában az ALUPROF 
speciálisan elkészített homlokzati rendszerét, az 
MB-SR60N-et használták, amely sok olyan homlok-
zati konstrukció alapszerkezetét adja, ahol fontos 
a homlokzat épülethez való rögzítése. A tárgyalt 
épülettömeg esetén a homlokzatot a takaró acél 
tartószerkezetre rögzítették. „Az épületet nagy dő-
lésszög jellemzi. A speciálisan kidolgozott rögzítőre-
ndszernek köszönhetően lehetőség nyílt a fal síkjához 
képest merőleges (11 mm) és függőleges (7 mm) elfor-
dulások kiegyenlítésére”, magyarázta Bożena Ryszka, 
az ALUPROF marketing menedzsere.

 A homlokzatnál használt MB-SR60N alumíni-
umprofilok ellenálló képességének köszönhetően 
felülről maximális mennyiségű fény jut az épület 
belsejébe. Ez a megoldás számos lehetőséget kí-
nált a térbeli szerkezetek alakításának terén: az 
bordák/lizénák csatlakozó szerkezete a sarkos 
csatlakozások széles skálájának kialakítását tette 
lehetővé, tehát különböző formájú – trapéz alakú 
vagy háromszög – üvegeket lehetett használni. 
Ezenfelül az Instytut Techniki Budowlanej által az 
MB-SR60N rendszerre kiadott minősítés igazolja 
annak nagyon jó műszaki paramétereit: a légáte-
resztési osztály AE 1200 Pa, a vízzárási osztály RE 
1200 Pa, illetve a szélteherrel szembeni ellenállás 
2800 Pa (biztonsági vizsgálat 4200 Pa).

Szerző: Aluprof
Fénykép: az Aluprof archívumából

Kapcsolat: 
Aluprof - Hungary Kft 

tel: +36 27 542 600, e-mail: aluprof@aluprof.hu, www.aluprof.eu

A II. Világháború Múzeumának épülete Gdańskban

A II. Világháború Múzeumának különleges, tömör építménye tragikus történelmi eseményekre emlékeztet –  
a Lengyelországban mély gyökereket vert történelmi téma kifejező jelképeként szolgál. Az építészek autenti-
kus megközelítésének köszönhetően olyan nagyszerű és ambiciózus projektet sikerült megvalósítani, melynek 
eredménye ez a különleges múzeumi épület. Az építészeti terv alkotói néma épületnek nevezik, amely mély 
gondolatokat hivatott ébreszteni a látogatókban.

Merész építészeti megoldások mint a történelem fontos fejezetének tanúi

a múzeumot körbevevő nyílt térben jelenik meg és 
a jövő, mely a kilátóhely tájékozódási pontjainak 
segítségével kerül kifejezésre. 

 Daniel Libeskind, napjaink leghíresebb épí-
tészeinek egyike, többek között a berlini Zsidó 
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látványos ajtót nyit a város múltjára, annak jövőjébe 
ágyazva. A Gdańsk ikonikus, hajóépítő darukkal és 
templomtornyokkal teletűzdelt panorámájába illesz-
kedő épület a város hagyományos tereit, azok széles 
skáláját, anyagait és színeit kapcsolja össze a 21. szá-
zad mércéje szerint emelt múzeumban.
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központjához közel kapott helyet. Nyugati oldalról 
a Raduni csatorna határolja, déli irányból pedig 
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az 58 000 m²-t, hasznos területe pedig a 23 000 
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m²-t, ebből maga a múzeum 1 700 m²-t foglal el. 
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ABLAK, AJTÓ, ÁRNYÉKOLÁS
JOSKO FENSTER&TÜREN AD HUNGARY KFT.
1138 BUDAPEST, NÉPFÜRDŐ UTCA 3/A.
TEL.: (+36-30) 430 8064
E-MAIL: INFO@JOSKOSZALON.HU
WEB: WWW.JOSKOSZALON.HU
B3

ABLAK, AJTÓ, PANORÁMA ABLAK
M-SORA MAGYARORSZÁGI KÉPVISELET
ABLAKTECHNIKA ÁNR KFT.
TEL.: (+36 30) 854 7178
E-MAIL: INFO@M-SORA.HU; WEB: WWW.M-SORA.SI
114. OLD.

ABLAK ÉS BEJÁRATI AJTÓ GYÁRTÁS ÉS FORGALMAZÁS
INTERNORM ABLAK KFT.
2040 BUDAÖRS, NYUGATI U. 10300/13.
TEL.: (+36-23) 920 100
E-MAIL: INTERNORM@INTERNORM.HU
WEB: WWW.INTERNORM.HU
B4

ALUMINIUM RENDSZEREK 
ALUPROF – HUNGARY KFT. 
2120 DUNAKESZI, BAGOLY U.11 
TEL.: (+36-27) 542 600 
FAX: (+36-27) 542 601 
E-MAIL: ALUPROF@ALUPROF.HU; WEB: WWW.ALUPROF.EU 
146-147. OLD.

AUTOMATIZÁLÁS ÉS HAJTÁSTECHNIKA
SIEMENS ZRT.
1143 BUDAPEST, GIZELLA ÚT 51-57.
TEL.: (+36-1) 471 1000
FAX: (+36-1) 471 1002
E-MAIL: INFO@SIEMENS.HU; WEB: WWW.SIEMENS.HU
143. OLD

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA, TEXTILIÁK
JAB JOSEF ANSTOETZ KG  
MAGYARORSZÁGI KÉPVISELET
1126 BUDAPEST, AGÁRDI ÚT 3/B.
TEL.: (+36-1) 235 6050
FAX: (+36-1) 235 6058
E-MAIL: SALES-HU@JAB.DE; WEB: WWW.JAB.DE
64. OLD.

BELTÉRI ÜVEGFALAK
GMB STÚDIÓ KFT.
1138 BUDAPEST, VÁCI ÚT 168/F
TEL.: (+36-1) 270 9072
FAX: (+36-1) 270 9073
E-MAIL:INFO@GMB.HU; WEB:WWW.GMB.HU
136-137. OLD.

BETONELEM ELŐREGYÁRTÁS 
ELSŐ BETON IPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLG. KFT. 
6728 SZEGED, DOROZSMAI ÚT 5-7.
TEL.: (+36-62) 549 510 
FAX: (+36-62) 549 511 
E-MAIL: ELSOBETON@ELSOBETON.HU
WEB: WWW.ELSOBETON.HU
64. OLD.

BÚTOR
ARKHENEA 
1054 BUDAPEST, HOLD U. 21.
TEL.: (+36-1) 302 8150/302 8151
MOBIL: (+36-30) 302 8150
E-MAIL: ARKHENEA@ARKHENEA.HU; WEB: WWW.
ARKHENEA.HU
141. OLD.

VITRA BÚTOROK MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓJA – 
DOWORK KFT. 
1025 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 146.
TEL.: (+36-1) 489 3860
MOBIL: (+36-30) 248 2342
FAX: (+36-1) 212 8339 
E-MAIL: DOWORK@DOWORK.HU; WEB: WWW.DOWORK.
HU
2. OLD.

EGYEDI BÚTORGYÁRTÁS
KATONA MANUFAKTÚRA KFT.
1223 BUDAPEST, KÁPOLNA U. 28.
TEL.: (+36-30) 332 8174
FAX: (+36-1) 362 2090
E-MAIL: KATONAMANUFAKTURA@KATONAMANUFAKTURA.
COM
WEB: WWW.KATONAMANUFAKTURA.COM
34. OLD

EGYEDI SZEMÜVEGKERETEK
TIPTON EYEWORKS
1056 BUDAPEST, IRÁNYI U. 20.
E-MAIL: SHOWROOM@TIPTON.HU; WEB: WWW.VINYLIZE.
COM
115. OLD.

EGYEDI ÜVEGEZÉSI MUNKÁLATOK
DUAL GLASS KFT.
2243 KÓKA, NAGYKÁTAI ÚT 133.
TEL.: (+36-20) 211 5151
E-MAIL: GARGYAN@DUALGLASS.HU
WEB: WWW.DUALGLASS.HU
139. OLD.

ÉPÜLETGÉPÉSZET
EUROLARES GÉPÉSZETI KERESKEDELMI ÉS SZOLG. KFT.
6500 BAJA, DÉRI F. STNY. 2/A.
TEL.: (+36-79) 323 200
FAX: (+36-79) 323 905
E-MAIL: EUROLARES@EUROLARES.HU
WEB: WWW.EUROLARES.HU
75. OLD

ÉPÜLETGÉPÉSZETI TERVEZÉS ÉS KIVITELEZÉS
TERMIKA KFT.
2700 CEGLÉD, NÉPKÖR U. 13.
TEL.: (+36-30) 943 8947
E-MAIL: INFO@TERMIKAKFT.HU; WEB: TERMIKAKFT.HU
75. OLD

FESTÉS, ÜVEGEZÉS
BLUE GLAS KFT.
1046 BUDAPEST, KISS ERNŐ U.2.
TEL.: (+36-30) 951-2225
E-MAIL: INFO@BLUEGLAS.HU; WEB: WWW.BLUEGLAS.HU
35. OLD.

GENERÁLKIVITELEZÉS, BONYOLÍTÁS
FITOUT ZRT.
1038 BUDAPEST, RÉVÉSZ UTCA 25.
TEL.: (+36-1) 705 8773
FAX: (+36-1) 705 8776
E-MAIL: INFO@FITOUT.HU, WEB: WWW.FITOUT.HU 
1. OLD.

GENERÁLKIVITELEZÉS ÉS KERESKEDELEM
AKTÍV IPARI, ÉPÍTŐIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.
6344 HAJÓS, KOSSUTH LAJOS U. 21.
TEL.: (+36-78) 548 044
FAX: (+36-78) 548 031
E-MAIL: KOZPONT@AKTIVKFT.CO.HU
WEB: WWW.AKTIVKFT.CO.HU
72-73. OLD

GÉPJÁRMŰ-KERESKEDELEM
PORSCHE HUNGÁRIA KERESKEDELMI KFT.
1139 BUDAPEST, FÁY UTCA 27.
WEB: WWW.POHU.HU; WWW.AUDI.HU
B2

GYÁRTÓ, ÁLMENNYEZET
ARMSTRONG BUILDING PRODUCTS HUNGARY
2100 GÖDÖLLŐ, MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA 38.
TELEFON: (+36-30) 455 6655
E-MAIL: ABONDAR@ARMSTRONGCELLINGS.COM
WEB: WWW.ARMSTRONGCEILINGS.COM
140. OLD.

HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA ÉS ÉRTÉKESÍTÉSE
JANKÓ FAIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.
7900 SZIGETVÁR, DAMJANICH UTCA 6.
TEL.: (+36-30) 561 2841
FAX: (+36-73) 510 286
E-MAIL: JANKOPETER@JANKOKFT.HU
WEB: WWW.JANKOKFT.HU
148. OLD.

INGATLANFEJLESZTÉS
VÁROSLIGET ZRT.
1386 BUDAPEST, PF.:910
TEL.: (+36-70) 902-4227
E-MAIL: OFFICE@LIGETBUDAPEST.HU
WEB: WWW.LIGETBUDAPEST.HU
86-89. OLD

INGATLAN TANÁCSADÁS
CUSHMAN & WAKEFIELD
1052 BUDAPEST, DEÁK FERENC UTCA 15. / DEÁK PALOTA
TEL.: (+36-01) 268 1288
FAX: (+36-01) 268 1289
E-MAIL: INFO.BUDAPEST@CUSHWAKE.COM
WEB: CUSHMANWAKEFIELD.HU
135. OLD.

INTELLIGENS VILÁGÍTÁSI MEGOLDÁSOK
LUMENTRON ELECTRONIC KFT.
1025 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 146.
TEL.: (+36-30) 636 2861
FAX: (+36-1) 325 8031
E-MAIL: LUMENTRON@LUMENTRON.EU 
WEB: WWW.LUMENTRON.EU
35. OLD. 

IRODABÚTOR
TECHO HUNGÁRIA KFT.
1117 BUDAPEST, NEUMANN JÁNOS U. 1/A.
TEL.: (+36-01) 239 3608
FAX: (+36-01) 239 6409
E-MAIL: OFFICE@TECHO.HU
WEB: HTTP//WWW.TECHO.COM/EN
138. OLD

LAKBERENDEZÉS
MAXCITY LAKBERENDEZÉSI ÁRUHÁZ
2045 TÖRÖKBÁLINT, TÓPARK U. 1/A.
TEL.: (+36-23) 532 660
FAX: (+36-23) 532 661
E-MAIL: MARKETING@MAXCITY.HU; WEB: WWW.MAXCITY.
HU
142. OLD

REKLÁMÜGYNÖKSÉG
ACG REKLÁMÜGYNÖKSÉG KFT.
1027 BUDAPEST, HENGER UTCA 2B.
TEL.: (+36-1) 224-0540
FAX: (+36-1) 224-0545
WEB: WWW.ACG.HU
120-129. OLD.

SZAKMAI, GAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELET
MAGYAR DESIGN KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY
1115 BUDAPEST, THALLÓCZY LAJOS UTCA 27.
E-MAIL: INFO@MAGYARDESIGN.ORG
WEB: WWW.MAGYARDESIGN.ORG
100. OLD. 

SZERELÉS- ÉS RÖGZÍTÉSTECHNIKAI TERMÉKEK 
KERESKEDELME
WÜRTH SZERELÉSTECHNIKA KFT.
2040, BUDAÖRS GYÁR UTCA 2.
TEL.: (+36-23) 418 130
FAX: (+36-23) 418 137
E-MAIL: INFO@WUERTH.HU; WEB: WWW.WUERTH.HU
46. OLD.

ÜVEGEZETT TŰZGÁTLÓ MEGOLDÁSOK
COOLFIRE KFT.
1097 BUDAPEST, ILLATOS ÚT 9.
TELEFON: (+36-20) 978 4346
E-MAIL: INFO@COOLFIRE.HU; WEB: WWW.COOLFIRE.HU
76., 144-145. OLD.

VÁSÁRKÉPVISELET (MESSE FRANKFURT, MESSE 
DÜSSELDORF, UBM ALLWORLD, VELETRHY BRNO)
BD-EXPO KFT.
1122 BUDAPEST MAROS UTCA. 12/B
TEL.: (+36-1) 3460273
E-MAIL:  OFFICE@BDEXPO.HU; WEB: WWW.BDEXPO.HU
65. OLD

VILÁGÍTÁS, BÚTOR, KIEGÉSZÍTŐK
DELTA LIGHT, SIMES TERMÉKEK MAGYARORSZÁGI 
FORGALMAZÓJA 
BE LIGHT KFT. 
1025 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 146. 
TEL.: (+36-1) 438 0748
FAX: (+36-1) 325 6266 
E-MAIL: BELIGHT@BELIGHT.HU; WEB: WWW.BELIGHT.HU
105. OLD.

MEDIAUNIÓ
WWW.MEDIAUNIO.HU

Álomból eszményi valóság: Tervezzük és 
építsük meg együtt a jövőt!

Inspiráló együttműködés!

Tervezői oldal: cad.jankoablak.hu

Lépjen be a kompromisszumok nélküli világba, 
ahol nincsenek sík lépések közti különbségek, 

csak a fa és alumínium párosításából eredő
kortalan elegancia.

www.jankoablak.hu

Óriási, párhuzamosan eltolható üvegeket tudunk 
könnyedén mozgatni, így túlléphetünk a falak 

által korlátolt téren, az otthonunk eggyé válik a 
természettel. 
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