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réGi-új magyar építőművészet 

zöld TengeralaTTjáró
vIlla BUdaörs-FarkasrÉteN
—
építész architect: Nagy csIlla, tóth zoltáN      szöveg text: dUdIcs krIsztIáN      fotók photos: BUJNovszky taMás
—
Az elővárosi utcakép hagyományos családi há-
zai között szokatlan sziluett tűnik fel: fehér fa-
lak és falkeretek, pergolák légies kompozíció- 
ja, amely egy térrész lehatárolásával egy épü-
lettömeg helyét jelöli ki. Az utca síkja akadály-
talanul, kertként úszik át elemei között-mellett 
a telek vége felé. Az épület maga valójában e 
zöld szőnyeg alatt fekszik.

Az Artgroup építészei, Nagy Csilla és Tóth Zoltán szá-

mára a feladat egy szinte ideálisnak mondható (északi 

utcafrontos, dél-délkelet felé enyhén lejtő és elnyúló) te-

lek, a bennük valóban bízó megbízó, az igényességnek 

korlátot nem szabó anyagi lehetőségek és az alkotásra 

rendelkezésre álló elegendő idő szerencsés konstelláció- 

jában adódott. Lényeges körülmény, hogy a tereplejtés 

nem egyenletesen oszlik el a telek hosszában, hanem 

annak nagy része az utca felőli északi harmadára esik, 

majd dél felé már csak enyhén ereszkedik.

Talán éppen ez az ideálison feltűnő apró „szép-

ségpötty” volt az, ami a tervezési koncepció gondolati 

magját adta. Mivel a megbízók egyszintes házat szerettek volna, és ez – a kedvező 

kertkapcsolatokat szem előtt tartva – leginkább csak az utcai szintnél jóval mélyebben 

volt megvalósítható, a tervezők radikális döntést hoztak: nem csak a nappali-közös-

ségi funkciókat, hanem az egész lakóteret, s ezzel a teljes épületet az utcai terepszint 

alá telepítik, az épület lapos teteje pedig tetőkertként fog megjelenni. A gondolatot 

olyannyira következetesen vitték végig, hogy az utcai szinten csak egy bejárati előtér 

és egy lift kubusa maradt – de még ez is átlátható –, egy kéménytesttel, csatlakozó 

mellvédfalakkal és a pergolával fedett kocsibeállóval. Az utcáról nézve az egész olyan 

hatást kelt, mint egy tengeralattjáró vízből kiemelkedő tornya a periszkóppal, miközben 

maga a hajótest a felszín alá merül.

A lakószint felépítését egyfajta belülről szerveződő organikusság jellemzi. A belső 

terek egy vizuálisan is hangsúlyozott hosszanti közlekedőtengelyre fűződnek, keletre 

az intimebb terek, hálószobák, gardróbok, fürdők, nyugatra a közösségi terek helyez-

kednek el. Ez utóbbi helyiségeket, a nappalit, az étkezőt és a szaletlit magukba fog-

laló lapostetős épülettömegek szándékoltan nem illeszkednek szigorú rendbe, hanem 

kötetlenül, szükség szerinti helyen és mérettel csatlakoznak a gerinchez. ily módon 

a kert felől nézve nem érzékelhető az épületnek egy külső befoglaló formája, vagy 

a részeket az egészben elhelyező ritmusa, a ház folytatható, vagy akár rövidebb is 

lehetne. Ezt a szabadságot végképp kiteljesíti, hogy e térbővületek széles, eltolható 

üvegezett tolóajtókkal fordulnak a kert felé, azonos padlóburkolattal és -síkkal futnak 

ki a teraszra, és magukba ölelnek egy kis díszmedencét is. Így az üvegfalak eltolásával 



35

2018 / 01TéMA // THeMe

a nappali, étkező és a közlekedő terei a kert és egymás 

felé teljesen megnyithatók: „nyári üzemmódban” a kül-

ső és belső tér akadálytalanul összeolvadhat. Ezek az 

elemek, a külső és belső tér félátrium- vagy patio-szerű 

kapcsolódása, a víz megjelenése, a széles üvegfelüle-

tek mediterrán térszemléletről tanúskodnak (a szó va-

lós, mély értelmében), ugyanakkor az épület oldottabb, 

szabadabb formálásmódja, nyitottabb kertkapcsolata, 

az épületfalra is felfutó zöld és az alacsonyabban beeső 

pannon napfény kicsit lágyítja az autentikus, szikárabb 

mediterrán alapvetést.

A közlekedőtengely és a háló-fürdő oldal tömege 

ezzel szemben formailag egyneműbb, kétoldalt egyenes 

síkokkal határolt, egységes szintben végigfutó zöldtető-

vel fedett. Keleti homlokzata teljes felületét acélhálóra 

futtatott vadszőlő takarja, amelyből csak a széles gal-

lérként kihajtott corten acél lemezekkel keretezett kevés 

ablak üt rést. A nagyobb megnyitást igénylő helyiségek 

bevilágítását és kertkapcsolatát ezen az oldalon egy 

homlokzatsíkból visszahúzott kis zen kert és az erre ol-

dalról nyitott, szomszéd felőli belátástól rejtett üvegfe-

lületek biztosítják. Ennek az épületrésznek a külső felé 

vörösbe-zöldbe burkolózása komorabb, várfalszerűbb 

hangulattal, már-már romantikus felhangokkal ellenpon-

tozza a kerti oldali nyitottságot, világosságot.

Szót kell még ejteni az egész épületet és a kertet is 

átható, belsőépítészeti aprólékosságú és igényességű, 

az egyedi bútoroktól a „leszállófényekkel” készült pad-

lóburkolaton át a lámpákig, „okos” kapcsolókig terjedő, 

hihetetlenül részletgazdag, technikailag és vizuálisan is 
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GreeN SubmAriNe
mansion in budaÖRs-faRkasRÉt

The new mansion is an addition to the suburban streetscape featuring traditional detached 

houses: it is actually located beneath a „green carpet”. Architects with Artgroup, csilla 

nagy and Zoltán Tóth had the task to build it on an almost ideal site (northern street facade, 

slightly inclined and longitudinal lot sloping south-southeast), the client fully trusted them, 

financial means were unlimited to realize the highest standards, and there was enough 

time for the project, which all in all meant a fortunate constellation. The inclination of the 

terrain is not homogeneously or evenly divided along the length of the site, as it affects the 

northern third facing the street, and then more gently slopes down eastward. The concept 

of the design work may have focussed on a slight compromise on the ideal conditions. As 

the clients wanted a single-storey house, it was only viable at a deeper level than that of the 

street – in order to upkeep favourable garden connections –, designers made a decision to 

construct the whole building beneath the street terrain level, not only the living-communal 

functions. As a result of this, the flat roof of the house shall appear as a green roof.

——
vezeTő Tervezők // leADing ArchiTecTs:

TóTh zolTán, nAgy csillA 
– ArTgrouP kFT.
éPíTész munkATársAk // Fellow ArchiTecTs:

kollár PeTrA, kimle olgA, 
máTé enikő – ArTgrouP kFT.
belsőéPíTészeT // inTerior Design:

TóTh zolTán, nAgy csillA 
– ArTgrouP kFT.
belsőéPíTész munkATársAk // Fellow inTerior 

Designers:

kollár PeTrA, kimle olgA, 
máTé enikő – ArTgrouP kFT.
sTATikA // sTrucTure:

csákvári zolTán 
– csákvári mérnöki iroDA kFT.
éPüleTgéPészeT // hvAc:

kAuDerer PéTer 
– bAuTherm bT.
elekTromos Tervezés // elecTricAl engineering:

krámer Tibor
konsTrukTőr // consTrucTor:

higi bAlázs – h-Design kFT.
kerT- és TájéPíTészeT // lAnDscAPe, gArDening:

kuhn AnDrás 
– gArDenworks
generálkiviTelező // mAin conTrAcTor:

FArkAs zolTán 
– wolF generAl kFT.
——

végiggondolt megtervezettségről és kidolgozottságról. 

Eredményes volt a tervezők törekvése, hogy a ház a 

legapróbb részletekig megtervezett legyen – és annak 

is látsszon: egyfajta dizájnközpontú építészet bonta-

kozik itt ki, ami érthetővé teszi, hogy a ház valóban 

belülről kifelé építkezik, és még a kerti burkolatok és 

támfalak kialakításában, sőt a növények telepítésében 

is felfedezhető ez a kisebb léptékű kidolgozottság. 

 Egy villa tipikusan nem az az épület, amely kom-

pakt tömeggel, takarékos terekkel és kis nyílásokkal 

készül – ez sem az. Alaprajzi kialakítása is tartalmaz 

némi redundanciát; méltányolható módon itt ez volt a 

megbízói elvárás. Ezzel együtt az épület a maga nem-

ében környezet- és energiatudatosság szempontjából jól 

végiggondolt. Nem a passzívházas irányt követi, hanem 

a szabad levegőre való maximális nyitottság fenntartása 

mellett a terek funkcionálisan differenciált klimatikus ke-

zelését célozza. A pihenő zóna helyiségei jól hőszigetelt 

és zöldtetővel csillapított hőingadozású, felületfűtéssel 

és -hűtéssel ellátott terei télen-nyáron jól szeparáltak és 

kellemes klímát nyújtanak. A nagy üvegezett felülettel 

rendelkező közösségi terek nyáron ki- és összenyitha-

tók, árnyékolhatók, a vízfelület párolgása által a mikro-

klímájuk hűvösebb, éjjel átszellőztethetők, a téli napos 

időszakban pedig zárt állapotban passzív hőnyereséget 

termelnek. A gépészeti rendszer levegős hőszivattyúval 

és napkollektorral, valamint egy napelemes rendszer 

csatlakozásának lehetőségével is fel van szerelve.

Az épület egy kívülről rejtett, sajátos, bensőséges, 

nagyon igényes mikrokörnyezetet teremt a telken be-

lül. A telepítés következtében a tetőfelület nagy része 

is kertként jelenik meg, a természet részévé válik, így a 

lakótérhez kapcsolódó kerttel és a falakra is felfuttatott 

növényzettel együtt még a viszonylag nagymértékű be-

építés ellenére is zöld szigetet képez a telek. Miközben 

maga a ház – legalábbis a külső környezete számára, és 

bárminemű illeszkedés kötelme elől – valósággal okkul-

tálja, anyagtalanítja magát.
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