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ELÖZMÉNY

Tervezõi javaslat
(összeállította: Karácsony Tamás építész / Karácsony Kft)

„A Belváros-Lipótváros egész területe a Világörökség, illetve a hozzá tartozó ún. puffer zóna része, 
ezért ennek szellemében a turizmust, a helyi lakosságot védõ és támogató, átgondolt programokkal, 
fejlesztésekkel - különleges helyi értékeinkre építve - versenyképes szolgáltatásokkal kiegészítve 
teremthetjük csak meg. Világörökségi táblák, egységes információs táblák, tematikus sétaútvonalak 
segítségével mutatjuk meg a turistáknak gazdag építészeti, történelmi, kulturális attrakcióinkat. Az 
egyedülálló szecessziós épületek bemutatásával, a történelmi városfal megnyitásával, gasztronómia 
sokszínûségével, a tradicionális helyi, kézmûves üzletekkel, egész évben gazdag igényes kulturális 
programkínálatokra van szükség, nemcsak a helyi lakosságnak, de a turistáknak is. Tematikus térképek 
és egyedi kiadványok megjelentetésével egészen új oldalát kívánjuk felfedni a történelmi Belvárosnak 
és Lipótvárosnak, és ezáltal a turisztikai attrakcióktól távolabb esõ zónák és utcák bevonására nyílik 
lehetõség.”

Az idézet az Önkormányzat elképzeléseit taglalja, jelezve, hogy a beruházás által érintett terület 
fejlesztés alatt, illetve további fejlesztés elõtt áll. A sétáló utca kialakítása, a környezeti elemek 
felújítása, az épületállomány megújulásának szorgalmazása mind ebbe az irányba hatnak.

Kézenfekvõnek tûnik, hogy ilyen frekventált területen a lakásépítés minõségi alapokról induljon, 
alapvetõen magas igényszintû kis és közepes lakások kialakítását célozza.

Mit érthetünk a magas igényszint alatt? Nem feltétlenül a nagyságot – elsõsorban a kialakítás 
átgondoltságát, a szolgáltatások sokszínûségét, a térképzés hagyományokra utaló „gazdagságát”, 
nagyvonalúságát.

Törekednünk kellene tehát a hagyományos polgári – nagypolgári lakások jellegzetes elemeinek 
megújított átvételére, alkalmazására, az ott kimódolt megoldások, (beépített bútorzat, alaprajzi 
jellegzetességek, kézmûves finomságú részletek stb) mai nyelvre fordított átiratainak használatára.



Az így létrehozott lakóépület vonzó élettér: hangulatában a belváros nívós részleteire utal, azzal azonos 
rangú, igényes, értékképzõ elem, mely számot tarthat fizetõképes, igényes bérlõi kör érdeklõdésére. 
Mindezt erõsíti a tervezett fejlesztés, a kitapintható minõségnövekedés.

Ennek figyelembevételével a fejlesztést az alábbi megközelítõ paraméterekkel javasoljuk elindítani:

Telekméret:
Lakások száma:12
3 és fél szobás (~85- 90 m2) 6 db
garzon (~ 30-32 m2) 6
A földszinten üzlettér (~ 100 m2)
Garázs (liftes kiszolgálással) ~12-15 db, egy szinten elhelyezve



AZ ÉPÜLET KIALAKÍTÁSA

Vázlattervünk a tervezõi javaslatban megfogalmazott cél érdekében elsõ lépésként az 
építészeti eszközrendszert  kellett tisztázza, összeállítsa. Azokat az építészeti elemeket 
kerestük, melyek egyszerû, de jól mûködõ, ugyanakkor elegáns tereket tudnak biztosítani. 
Elõképeket kerestünk a század elsõ felében kiteljesedõ, budapesti és európai villa-, és 
lakóépület építés fellelhetõ darabjai közül. Ezeket vizsgálva, elemezve állítottuk össze elsõ, 
vázlatos eszköztárunkat.



Telepítés

Több beépítési vázlat elõszerkesztése során fogalmazódtak meg a telepítéssel kapcsolatos 
alapvetõ elvárások:

- A beépítés biztosítsa a szomszéd udvarának kiegészítését, annak geometriáját követve, 
azt bezárva.

- A beépítési alakzat legyen feszes, de ugyanakkor engedjen „ötletszerû” kiegészítéseket, a 
szigorúan szerkesztett alapegység legyen kiegészíthetõ mellérendelt terekkel.

- A hátsó szomszéd sarokban kialakított légudvarát – ha mód van rá – kapcsoljuk be az új 
térrendszerbe.

- Törekedjünk egyszerû, szellõs, átlátható közlekedõk kialakítására.

- A lakások kedvezõ tájolása mellett lényeges szempont a kellemetlen átlátások kerülése.

Így született az L alakú beépítés, melyet kiegészít – lezár – az északi telekhatár mentén 
beforduló épületelem.

A beépítés lényeges eleme az utcai szárny derékszögû alapszerkesztésébõl adódó két 
„sikátor”, melyek fellazítják a beépítést, intenzív átszellõzést biztosítanak, és helyet kínálnak 
a kiegészítõ tereket fogadó „dobozoknak”. A nyugati oldalon ez a felvágás a telek teljes 
mélységében létrejön, fogadva a lépcsõház terét. Az átvágás átköt a hátsó szomszéd 
légudvaráig, így szellõs, áttekinthetõ tér-folyamot alakul ki lépcsõkarok, pihenõk, sikátor, 
légudvar érintésével.



Alaprajzi kialakítás

Az alaprajz szerkesztését a már felsorolt szempontrendszer alakította. Felmerültek azonban 
további elvárások is:

- A lakások rendelkezzenek teraszokkal, akár több, eltérõ funkciót szolgáló, elkülönített 
felülettel is

- Legyenek nagy belmagasságú tereink (elsõsorban a nappali zóna) Ezek azonban ne 
befolyásolják erõteljesen a szintterületi mutatót, a várható lakásszámot.

- A vázlattervi idõszakban egyeztettünk kijelölt gazdasági szakemberrel. A vele folytatott 
megbeszélés arra ösztönzött bennünket, hogy lehetõleg növeljük a lakásszámot.

- A lakásszám növelése a gépkocsik elhelyezését, a garázs kialakítását is befolyásolta, 
annak rendszerét meghatározta.

A felsoroltak figyelembevételével alapvetõen három típus – nagyságrend – vált 
kialakíthatóvá:

Az utcai, legértékesebb felületen egy szinten egy lakást alakítottunk ki, „elõudvarral”, 2+1/2 
szobás, kb 85 m2-es nagysággal, több, eltérõ szerepet betöltõ terasszal. A nappali zóna 
minden esetben nagyobb belmagassággal bír (3,7 m), míg a hálók, a dolgozók, illetve egyik 
típusunknál a konyha-étkezõ kisebb (2,7) belmagasságú.

Az udvari lakások garzonok, egyszobás, illetve kétszobás nagyságrenddel. A kisebb, 
egyszobás lakás belmagassága 3,7m, ezért itt lehetõség nyílt háló, illetve dolgozó galéria 
kialakítására. Ennek módját vázlatosan bemutatjuk. A hasznos területünk így 25 m2-rõl 33 
m2-re nõ, de ez a tényleges lakásnégyzetmétert nem befolyásolja, a kialakítás bútorszerû.



Garzon belsõ kialakítása



Homlokzatok, térbeli megjelenés

Épületünk, megfelelve elvárásainknak, összetett térbeli rendszerré vált. A létrejövõ tömeg 
változatos térbeli helyzeteket tartalmaz, karakteres, dinamikus homlokzatokkal. A részletek 
természetesen fontosak lesznek, de egyenlõre a homlokzaton megjelenõ elemek csak 
jelzésértékûek. Az eltérõ magasságú traktusok szokatlan dinamikája meghatározó látvány, 
amit tovább árnyal a belsõ derékszögû mag, és a homlokzati sík eltérõ koordinátarendszere.

Az anyaghasználat még nem kiérlelt, de a vakolat - architektúra alkalmazása tûnik 
célszerûnek.



Az utcai homlokzat részletei



Udvari homlokzatok



Felülnézet, tetõ kialakítása


