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Műszaki leírás 

 

Tervezés 

Ideális családi ház modellt tervezni az egyik legnagyobb feladat. Minden egyéni igényeket 

kielégítő otthon nem tud két különböző családot egyformán, maximálisan kiszolgálni. A megrendelői 

igényeken túl a helyi adottságokkal való viszony kutatása az építész nagy feladata. Tervemmel arra a 

kérdéskörre kerestem a választ, miként tudok otthont teremteni a Mecsek lábánál fekvő Pécs város 

domboldalára. 

  A jövő otthona azt jelenti hogy értéket teremtünk, melyet a jövőben is használunk. Az épület 

reprezentatív megjelenése ép oly fontos, és fontos, hogy összhangban működjön a funkcióval. A 

környékre jellemző családi ház architecktúrára jellemző megoldás a nyeregtetős, egyszerű téglalap 

alaprajzú építmények. Ettől nem eltérve terveztem meg a hasznosított magastetőt. Az épület É – D 

tájoltságából fakadóan kialakítottam egy Déli reprezentatív lépcsős teraszt, melyről szemünk elé tárúl 

egész Pécs látványa. Az É-i oldalon, és K-i tornácon lakókat kiszolgáló funkciónális terasz, melyet az 

épület saját maga árnyékol.  

 Az épület nem rendelkezik a passzív házra jellemző totális megoldásokkal. Ezekkel a 

lehetőségekkel a mai anyagi körülményekkel nem tud élni egy átlagos család. Így építészeti 

törekvések vannak arra miként lehet jól tájoltan, megfelelő tervezéssel, élhetővé tenni ma, illetve a 

jövő otthonát.  

 A környék földrajzi adottságából kiindulva, helyi anyagokkal építeném meg az épületet. Követ 

használtam tervezésekor. 

 A fogadó szint, mely egyben a nappali zóna, vizuálisan, 360-fokos körpanorámával kerül 

kapcsolatba a környezettel. Az alsó intim zónákból a kert kapcsolat ténylegesen megtörténik.  

 

Gépészet-villamos 

Az épülethez csatolt garázs födémje ad lehetőséget későbbi napelemek telepítésére.  

 

Konklúzió 

 A megfelelő épület csupán az adott helyen, adott körülményekkel valósítható meg. Egy 

épület egy helyszínen az összes szituációra válaszol, de másképp tenne egy másik helyen. Építészként 

fontos hogy meglévő értékeinket nem rombolva, hanem újraértelmezve adjuk át a jövő 

lehetőségeinek. 
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