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EGY BUDA MELLETTI TELEPÜLÉS KÖZELMÚLTBAN PARCELLÁZOTT

RÉSZÉN TALÁLTA MEG ÁLMAI TELKÉT A TULAJDONOS. EGY ÉPÍ-

TÉSZTÔL AZONNAL VÁZLATOKAT RENDELT ÉS MÁR AKKOR FELKÉRTE

A TERVEZÔ BELSÔÉPÍTÉSZ FELESÉGÉT A BELSÔ TEREK MEGÁLMO-

DÁSÁRA.
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A BELSÔÉPÍTÉSZ
IHLETTE HÁZ

A belsôépítész tervei megtetszettek a
megrendelônek, de mivel azok eltértek az
építész vázlattervein látható stílustól, új
építészeti terveket kellett alkotni. Így tehát
a gombhoz kellett a kabátot elkészíteni.

A mintegy 1000 m2-es telekre az építész
olyan családi házat tervezett, amelyhez ki-
indulási pontként az egyik belsôépítészeti
részlet és a homlokzatburkolat anyaga
szolgált.

A háromszintes, 306 m2-es (115 m2 pin-
ce + 111 m2 földszint + 80 m2 emelet ) ház
telken való elhelyezésének legfontosabb
szempontjai: a kedvezô tájolás, a hátsó
kertkapcsolat és a panoráma volt. Az észa-
ki (utca felôli), enyhén lejtôs oldalon a
Hármashatárhegy sejtelmes sziluettjének
látványa lenyûgözô.

Az egymással nehezen összeegyeztet-
hetô elképzelések kompromisszumos

megoldást eredményeztek, azaz egy T
alaprajzú forma született. A T szára egy ut-
cai és egy hátsó, intimebb kertrészre oszt-
ja a telket, az utóbbiban egy medence is
található.

A T szára földszintes, a „kalapja” két-
szintes lett. A földszintre került a nappali-
étkezô-konyha közös tere, valamint a für-
dô mellett a gardrób, a szauna és egy
apartman-vendégegység is.
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TETÔTÉR

1. galéria
2. szoba
3. fürdõszoba
4. gardrób
5. légtér

FÖLDSZINT

1. nappali
2. étkezõ
3. konyha
4. szoba
5. fürdõszoba
6. zuhanyozó
7. szauna
8. gardrób
9. elôtér

10. kamra
11. mosdó, WC

A földszinten az egyterûség és a nagy üvegfelületeken beáramló fény növeli a komfortérzetet, a galéria pedig légtérnövelô hatású. 
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A pincében a garázs, a háztartási és
hobbiszobák kaptak helyet.

A szobák és a kiegészítôhelyiségek
alapterülete minimális lett, hogy a fennma-
radó területet minél nagyvonalúbb, össze-
függô tér uralja: a konyha-étkezô-nappali,
a közlekedô és az emeleti dolgozó egybe-
függô légtere.

A különbözô funkciójú tereket falak
ugyan nem választják el egymástól, opti-
kailag mégis elkülönülnek szintbeli eltolás
révén.

Az étkezô, a nappali, valamint a galéria
magasságbeli különbségei még izgalmas-
sabbá teszik a lakást.

A konyhai szint álmennyezetet kapott.
Térelválasztó szerepet játszik a térbe állí-
tott kandalló is.

A nappali nagy belmagasságú terébe
mintegy „beleúszik” a galériaszint, amely
az oldalsó, kétszintes üvegfaltól is elhúzva
lebegni látszik.
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A ház bejárata az épülettömeghez illesz-
tett belépô, amely az oldalfal felhasításával
keletkezett. Ide belépve úgy érezzük, mint-
ha átmeneti térbe érkeztünk volna, ugyan-
is az üvegezésen keresztül látható külsô
anyaghasználat még megjelenik, de a bel-
sô közlekedôrendszerbe jutva már a nap-
pali is feltárul.

Az emeletre vezetô lépcsôfokok alatt
mészkô tömbbôl faragott fellépôkön jutha-
tunk ki a kertbe. Az emeleti folyosó kiszö-
gellésében található a kedvenc hely, a
„merengô”. Az emeletre kerültek a háló- és
gyerekszobák, valamint a dolgozógaléria.

Az épület anyaghasználatát tekintve
alkalmazkodik a környezetéhez, a külsô
homlokzatburkolat a közeli bányából szár-
mazó helyi terméskô.

A szárazon rakott kôfal kiegészítéseként
nyers látszóbeton felületet és tûzihorgany-
zott acélt alkalmaztak.

A tágas, világos térben a sötét konyhabútor elhelyezésének elegáns megoldását fokozza a szigetszerû elhatárolás.
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A domináns rideg kôburkolatot vörös-
fenyô faburkolattal és nyilászárókkal ellen-
súlyozták. E két természetes anyag kom-
binációjában rejlô játékosság végigvonul a
homlokzatokon.

A pasztellszínû, soronként rakott, ruszti-
kus hatású kôburkolatot tagolja a csiszolt,
pácolt felületû, szabályos szerkesztésû fa-
burkolat.

Az épület nagy üvegfelületei látni enge-
dik a külsô kô- és faburkolatok ismétlôdé-
sét a belsô terekben. Ezt figyelembe kellett
venni a belsô terek anyag- és színhaszná-
latának meghatározásakor. Semleges fal-
színeket, természetes burkolatokat – pél-
dául matt és fényes lapburkolatot – alkal-
maztak a konyha-étkezôben minimalista
vonalvezetéssel társítva.

A galéria oldalfolyosóiról a hálószobák nyilnak és a hosszú falfelületet könyvespolcok beépítésével hasznosították. 

A galéria szintjén, a a mennyezet, a padló és a lépcsô faburkolata, valamint a bútorok egységes szinharmóniát alkotnak.

A vendégszobát elegáns
bôr bútorral rendezték be,
és saját fürdôvel tették 
még kényelmesebbé. 
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A ház egy csendes szögletében található a szülôi háló, melyhez saját erkély tartozik.A fürdôt és a mosdót paravánfal választja el egymástól. A süllyesztett kádban ülve a sarokablakon keresztül közvetlen kilátás nyilik a kertre.

A falfülkében elhelyezett
mosdók fölött 
a besüllyesztett polcsávval
és a nagy méretû tükrös
pipereszekrénnyel bôséges
tárolóhely létesült.

A ház valamennyi beépített bútorát a
belsôépítész tervezte. Magas színvonalú
megvalósításuk egy asztalosnak és csapa-
tának köszönhetô.

A fa- és kôburkolatok természetes meg-
jelenésének rusztikusságát az ipari hangu-
latot idézô részletekkel kombinálva oldot-
ták fel, mint amilyen a taposórácsos er-
kélylemez és a korlát, az „I” acélgerendák-
kal erôsített, vörösfenyô gerendás galéria
és tetôszerkezet, illetve a perforált lemez-
zel burkolt kandalló.

A tervezôpáros szerencsésnek vallja
magát, mert a megrendelôvel kiválóan
együtt tudtak mûködni. Annak ellenére,
hogy a tulajdonos nem szakmabeli, jó ér-
zéke van az építészethez. Olyannyira,
hogy szinte hobbivá érett az érdeklôdése.
Határozott elképzelései ellenére azonban
mindig elfogadta a meggyôzô érveket és
nyitott volt minden újdonságra.
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