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Műleírás 

 

A 95 m2 alapterületű, családi házat testvéremmel együtt, saját részünkre terveztük 

meg. Az a szerencsés helyzet, hogy mindketten szakmabeliek vagyunk, így a 

tervezés, közös, örömteli otthonépítés lehetett. 

A ház Budapest III. kerületében található, családi házas övezetben, kiváló 

tömegközlekedési csomópontja a városnak.  

Az egyetemet Amsterdamban végeztük mindketten, ahol a multikulturális lét és a 

hollandok környezetvédelemhez való hozzáállása komoly befolyást gyakorolt 

gondolkodásunkra. Négy évszakosan használtuk a kerékpárt a városi közlekedésre, 

elhatároztuk, hogy itthon Budapesten is maradunk a közlekedés ezen formájánál.  

Az az elhatározás, hogy nem akarunk autót, nagyfokú szabadságot adott a ház a 

térszervezésében. 

A garázst funkciójától megfosztottuk és a lakáshoz csatoltuk egy nyílászáróval, így a 

korábbi állapot, hogy csak a kerten keresztül lehet a garázsba bejutni, megváltozott és 

lehetőség nyílt arra, hogy ezt a jelentős méretű teret a saját igényeink szerint bevonjuk 

a térszervezésbe. 

A ház tengelyének a bejárati ajtó, a lakás és a garázs között létesítendő ajtót neveztük 

ki. Ez a tengely szolgál arra, hogy a privát és a publikus tér elkülönülhessen egymástól. 

A tengely északi oldalára kerültek a hálószobák és az egyik fürdőszoba. A másik 

fürdőszoba a tengely DK-i oldalán található, igyekeztünk úgy kialakítani a tereket, hogy 

a legrövidebb távolságot kelljen megtenni a hálószobától a fürdőbe. Mindkettőnk 

számára fontos a fürdőkád megléte, szeretünk itt lazítani, ezért bevállaltuk azt a 

kompromisszumos megoldást, hogy a hálószobák levegőssebbek maradhassanak, 

hogy csak az egyik fürdőt tudjuk közvetlen hálószobai kapcsolattal kialakítani. 

A garázs helyén kialakítottunk egy irodát, ami mindkettőnk munkahelyeként szolgál, 

ügyfeleket is fogadunk, így a munkaállomások mellett egy tárgyaló asztal és 

prezentációra lehetőséget adó nagyképernyőjű monitor került fel a falra, egy  kanapé 

a katalógusok kényelmes nézegetéséhez. 

Az ügyfelek részére egy mosdó is kialakításra került itt, ahová mosó-szárítógép is 

beépítésre került. 

Az iroda a garázskapu lecserélésével a kerten keresztül is és a lakáson keresztül is 

megközelíthető, a nagy üvegfelülettel rendelkező nyílászáró megfelelő fényt biztosít a 

munkához. 
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A ház Dél-Dny oldalába helyzetük a konyha-étkező-nappali hármasát. Mivel komoly 

társasági életet élünk, igyekeztünk ezeket a külön funkciójú tereket harmonikus 

egységbe rendezni, hogy mind a hétköznapi, mind a társasági élet igényeit kielégítse.  

A tér közepébe helyeztünk egy konyhaszigetet, amiben a mosogató és mosogatógép 

kapott helyet, ezt egy rácsos látványelemmel választottuk el a lakás fő tengelyeként 

szolgáló közlekedőtől. A konyhaszigethez kapcsoltuk az étkezőasztalt, a sziget 

mélysége lehetőséget adott arra, hogy Amszterdam-ban az évek alatt összegyűjtött 

Second-hand design bárszékeket méltó helyre állíthassuk. 

A konyha vonalában található ablakokat ülőfülkévé alakítottuk bútorozással, aminek 

falára rengeteg futónövényt helyzetünk el, jelezve ezzel, hogy a zöld környezet, a 

növényzet milyen fontos számunkra. 

A kémény két oldalára került a tálaló szekrény és a tv-t magába rejtő szekrény, ami 

fölé szintén amszterdami gyűjtésből származó Sofia Bonati nyomat került, az alkotónő 

többi alkotása is megtalálható a közlekedőben, a fürdőben, és a hálószobákban. A 

nappalit úgy bútoroztuk be a Mobiladalin termékeivel, hogy a szabad kijárást 

biztosítottuk a teraszra, amit a Spa Trend termékeivel rendeztünk be úgy, hogy a GEO 

96 kőtár térköveivel járófelületet képeztünk ki a füves térségben. A kertben rekreációt 

segítő jacuzzi is került, amit szintre süllyesztettünk. 

A konyhabútorok egyedi tervezésűek, amit az Egger Forest termékekből valósítottunk 

meg. 

A fürdőszobákban a RAVAK és a Kludi termékeket használtuk fel a szaniterek közül, 

a falra, a padlóra Porcelanosa termékei kerültek.  

A ház fűtését a Budatech hőszivattyús hűtési/fűtési rendszere látja el padló és 

mennyezetbe épített hőleadókkal és a padlótérben elhelyezett, Hydro Modul és 

puffertároló segítségével. A fürdőkben elektromos törölközőszárítókat helyeztünk el 

kiegészítő fűtésként. 

Egy olyan otthon megalkotása volt célunk, ami többségben egyedi elemekből egy mai 

fiatal igényét, ízlését teljes mértékben kielégíti. Ami legjobban tükröz bennünket, az a 

belső tér modern, egyedi elemekkel való megfogalmazása, magas minőségű, de 

hagyományos jellegű anyagok használata mellett. Szempont volt a környezettudatos 

anyag és technológia használata. Az egyetemi évek alatt szenvedéllyel gyűjtött 

tárgyaink, amihez szoros érzelmek kötnek bennünket, meghatározó elemei voltak a 

stílus kialakításának.  

 


