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kerti tároló

lakóépület

HELYSZÍNRAJZKONCEPCIÓ

Kesztölc, Magosi-hegy

A Pilis lábánál vagyunk, az erősen lejtős telekkel szemközt feltárulnak a pilisi szirtek. Elképesztő 

a látvány, évszaktól függetlenül ejti rabul az embert ez a különös vonulat. Így volt ezzel a 

Megbízó is, kinek volt egy kép a fejében, miszerint kényelmes fotelben át akarja adni magát 

a páratlan látványnak. Egy pillanatot kell megragadni, egy érzésre kell komponálni. A hely 

fogalma mindent felül ír. Felülírja a kedvező tájolás törvényszerűségeit, s ezzel paralel a forma 

is engedelmeskedik a geometriai adottságoknak. Az alaprajzi szerkesztés egyszerű sémát 

követ, lakótér étkezővel, s konyhával, vele párhuzamosan a hálószárny, majd a kettőt összekötő 

közlekedő és kiszolgáló terek sora. Ez a hármas tagoltság öleli körbe az udvart, ami a szándék 

szerint mégis nyitott, a nagy üvegfelületeken keresztül folyamatos az interakció a természettel  

és a belső terekkel egyaránt. A tervezett család modell egy gyermeket feltételez, de a Megbízó 

kérésére kidolgozásra került egy későbbi bővítési ütem, ami magában hordozza a leválni 

készülő gyermek életterét vagy egy többgenerációs ház lehetőségét is. Ahogy az alaprajzi 

szerkesztés, úgy a szerkezeti rendszer is végtelenül primer. Kis fesztávok és hagyományos 

teherhordó szerkezetek jellemzik az épületet, melyek hőechnikai méretezésénél figyelembe 

vettük a közeljövő szigorodó előírásait. Mindehhez egy megújuló energiaforrásokra támaszkodó 

épületgépészeti rendszer társul, kiegészítve egy hagyományos vízkörös kandallóval. 

Anyaghasználat tekintetében a természetes anyagok /tégla, fa, nyers vakolat, fém/ jelentik az 

architektúra eszköztárát. A terv egyetlen helyen lép ki a hagyományos eszköztárból, innovatív 

elemként építi be a fűthető három rétegű hőszigetelő üveget, kompenzálva ezzel az északi nagy 

lehülő panoráma felületet.
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Kesztölc, Magosi-hegy 

 

A Pilis lábánál vagyunk, az erősen lejtős telekkel szemközt feltárulnak a pilisi szirtek. 

Elképesztő a látvány, évszaktól függetlenül ejti rabul az embert ez a különös vonulat. 

Így volt ezzel a Megbízó is, kinek volt egy kép a fejében, miszerint kényelmes 

fotelben át akarja adni magát a páratlan látványnak. Egy pillanatot kell megragadni, 

egy érzésre kell komponálni. A hely fogalma mindent felül ír. Felülírja a kedvező 

tájolás törvényszerűségeit, s ezzel paralel a forma is engedelmeskedik a geometriai 

adottságoknak. Az alaprajzi szerkesztés egyszerű sémát követ, lakótér étkezővel, s 

konyhával, vele párhuzamosan a hálószárny, majd a kettőt összekötő közlekedő és 

kiszolgáló terek sora. Ez a hármas tagoltság öleli körbe az udvart, ami a szándék 

szerint mégis nyitott, a nagy üvegfelületeken keresztül folyamatos az interakció a 

természettel és a belső terekkel egyaránt. A tervezett család modell egy gyermeket 

feltételez, de a Megbízó kérésére kidolgozásra került egy későbbi bővítési ütem, ami 

magában hordozza a leválni készülő gyermek életterét vagy egy többgenerációs 

ház lehetőségét is. Ahogy az alaprajzi szerkesztés, úgy a szerkezeti rendszer is 

végtelenül primer. Kis fesztávok és hagyományos teherhordó szerkezetek jellemzik 

az épületet, melyek hőtechnikai méretezésénél figyelembe vettük a közeljövő 

szigorodó előírásait. Mindehhez egy megújuló energiaforrásokra támaszkodó 

épületgépészeti rendszer társul, kiegészítve egy hagyományos vízkörös kandallóval. 

Anyaghasználat tekintetében a természetes anyagok /tégla, fa, nyers vakolat, fém/ 

jelentik az architektúra eszköztárát. A terv egyetlen helyen lép ki a hagyományos 

eszköztárból, innovatív elemként építi be a fűthető három rétegű hőszigetelő üveget, 

kompenzálva ezzel az északi nagy lehűlő panoráma felületet. 
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