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A második ötéves terv nagyarányú lakás- 
építési programjának előkészítése az Épí
tésügyi Minisztérium 3 éves műszaki-gaz
dasági terve alapján indult meg.

E terv foglalta össze azokat a kutatási, 
kísérleti és tervezési munkákat, amelyeket 
a 3 éves terv lakásberuházásainak kereté
ben valósítottak meg és amelyek értékelése 
alapot adott a — hazai viszonyaink kö
zött — legkorszerűbbnek tekinthető épü
letszerkezetek, anyagok és beépített be
rendezések alkalmazására.

A terv egyes fejezeteinek megfelelően, 
párhuzamosan indult meg az anyagok, a 
szerkezetek, a berendezések és a gépesítés, 
az új építésmódok, valamint a hagyományos 
szerkezetek alkalmazásával kialakítandó 
korszerű lakások és azok beépített és 
mobil berendezéseinek fejlesztésével kap
csolatos munka. E rendkívül sokrétű és 
szerteágazó, de jellegénél fogva egymással 
szorosan összefüggő munka műszaki- gaz
dasági vonalon értékelt eredményei kell, 
hogy testet öltsenek az új típustervek 
alapján, a második 5 éves terv során fel
épülő lakóépületekben.

Az új anyagok, szerkezetek és építés
módok kialakítása mellett igen nagyjelen
tőségű a második 5 éves terv alatt cca 
60%-ban hagyományos szerkezetekkel 
épülő lakóépületek gazdaságos, jól fel
szerelt és kulturált lakásainak kialakítása is.
E feladat megoldásába az Építésügyi Mi
nisztérium az állami tervező szervezet ki
váló képességű tervező mérnökeit, terv- 
pályázatok útján vonta be.

A kiírt pályázatok mindegyike az előző 
eredményeire támaszkodott.

Az első ütemben szerkezeti pályázatokat 
írtunk ki, új födémszerkezetek, beépített 
konyhaberendezések és ruhaszekrények, 
korszerű ajtó- és ablakszerkezetek meg
oldására. Ezeknek a pályázatoknak, vala
mint a korábbi hazai és külföldi kísérletek
nek eredményei alapján írtuk ki második 
ütemként az Országos Lakástervpályázatot. 
Harmadik ütemként az Országos Lakás
bútor tervpályázat került kiírásra, célja a 
lakáspályázat díjazott terveiből kiválasztott 
lakások variábilis bútorainak megtervezése 
volt.

E sorozatot tervszerűen egészítették ki 
az Iparművészeti Tanács által k iírt szőnyeg
lakástextil- és világítótest pályázatok. A 
tervpályázatok sorát a középmagasház pá
lyázat zárta le.

A pályázatok lebonyolítása után — a díj
nyertes tervezők bevonásával — megindult 4
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a prototípusok terveinek kidolgozása, majd 
a tervek bírálata és korrekciója után a ki
vitelezés.

A lakóépületek prototípusait a pályázat 
díjazott tervei alapján, a Fővárosi Tanács 
beruházásában, az Óbudai Kísérleti Lakó
telepen építettük meg.

A Kísérleti Lakótelepet az első lakóépü
letek befejezése után, építés közben — ki- 
állításszerűen — mutattuk be, hogy a ve
zetőknek és a nagyközönségnek, a szak
embereknek és a lakóknak egyaránt módjá
ban legyen megismerni és véleményt mon
dani a tervezők elképzeléseiről, a lakás és 
bútortervezés terén eddig elért eredmé
nyeinkről.

E lakótelep megépítése nem elsősorban 
a fal és födémszerkezetek kikísérletezését 
szolgálja, ilyen irányú kísérleteket más épít
kezéseken végeztünk el. Ezen a lakótelepen 
a különböző elrendezésű, nagyságú és fel
szerelésű lakásokat, a lakások új beépített 
berendezéseit és bútorait kívántuk bemu
tatni, illetőleg azoknak műszaki, gazdasági 
és használati tapasztalatait értékelni.

Az Óbudai Kísérleti Lakótelep felépí
tésének, a bebútorozott lakások bemuta
tásának és értékelésének célja tehát:

1. A felépített, különböző rendszerű és 
nagyságú lakások, illetőleg épületfajták kö
zül a tipizálásra legmegfelelőbbek kivá
lasztása.

2. A tervezés és a tervek bírálata során 
fel nem tárható hibák és hiányosságok meg
állapítása és a prototípus terveknek — a 
típustervek kidolgozása alkalmával tö r
ténő — korrigálása.

3. A tömeges lakásépítés során számí
tásba vehető új beépített berendezések, 
ajtó- és ablakszerkezetek, burkolatok, hő 
és hangszigetelő anyagok stb. kikísérlete
zése, illetőleg összehasonlítás útján, a leg
megfelelőbbek kiválasztása.

4. A Kísérleti Lakótelep pozitív és nega
tív tapasztalatainak hasznosítása — mind a 
hagyományos, mind a korszerű közép- és 
nagyblokkos szerkezeti rendszerben ter
vezendő típustervek kidolgozásánál.

5. A lakások bebútorozásával egyértel
műen bizonyítani, hogy azok használható
ságának előfeltétele, a korszerű lakásbúto
rok szériagyártása, melyeknek a lakások
kal — méretben és formában — összehan
goltaknak, variábilisán felhasználhatóknak 
(s lehetőleg darabonként is megvásárolha- 
tóknak) kell lenniök.

6. A lakásokban bemutatott — null
szériában legyártott— lakásbútorok közül 
a szériagyártásra legmegfelelőbbek kivá
lasztása.
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A kísérleti lakóteleppel kapcsolatban ki
írt tervpályázatok előkészítésében, a díja
zott pályaművek alapján legyártásra, illetve 
megépítésre kerülő prototípusok tervei
nek kidolgozásában és művezetésében, 
valamint a tervek konzultálásában és bírá
latában részt vevő műszaki gárda igen oda
adó, lelkes munkát végzett. Nagy segítsé
get jelentett a Fővárosi Tanács Vili. osztálya 
és Tervosztálya, az ÉM Országos Építőipari 
Igazgatósága, a Típustervező Intézet, a Fő
városi Beruházó Vállalat és a kivitelezést 
végző 45. és 21. sz. Építőipari Vállalatok 
jó hozzáállása és segítőkészsége.

Az Óbudai Kísérleti Lakótelep beépítési 
terve Kiss Albert és Pomsár János terv- 
pályázaton díjazott terve alapján készült. 
A beépítési terv kialakításánál a délkeleti 
terület szanálására, valamint az északnyu
gati terület teljes közművesítettlenségére 
tekintettel, gazdaságos beépítésre és vi
szonylag magas laksűrűségre kellett töre
kedni.

Az úthálózatot illetően a részletes ren
dezési tervből a Bécsi út, Vörösvári út és 
Zápor utca szabályozási vonalát, valamint 
a Kísérleti Lakótelep területét határoló 
két névtelen utca tervezett vonalvezetését 
kellett figyelembe venni.

Tekintettel arra, hogy a beruházási prog
ramban garázsok építése nem szerepelt, az 
utak tervezése során biztosítani kellett a 
személygépkocsik parkírozási lehetőségét. 
Megfelelő nagyságú zöldterületről és gyer
mekjátszóterekről az 1./B. ütem magas- 
építési munkájának megindításával pár
huzamosan történik gondoskodás.

Járulékos létesítményként egy általános 
iskola, egy óvoda, egy bölcsőde, egy üzlet
ház és a primer igényeket szolgáló három 
üzletpavilon épül a lakótelep területén.

A lakótelepen a különböző életformák
nak és városrendezési igényeknek meg
felelően az első ütemben 1 és 3-emeletes,- 
a második ütemben 4 és 8-emeletes épü
letek épülnek: 1-emeletes sorház, két
szintes lakásokkal, 3-emeletes fogatolt lakó
ház, kockaház, külső- és belső folyosós 
lakóház 4-emeletes fogatolt lakóház, 8-eme
letes fogatolt lakóház, pontház és belső- 
folyosós lakóház készül.

A 3-emeletes fogatolt lakóház, kockaház 
és külsőfolyosós lakóházak közül egy-egy 
épület — a gazdasági összehasonlítás érde
kében — korábban jóváhagyott típusterv 
alapján épül.

A tervezők a végleges lakásterveket, a 
végleges típusterveket, a Kísérleti Lakó
telepen építés közben szerzett műszaki 
tapasztalatok, gazdasági értékelés, — de

nem utolsó sorban a lakosság társadalmi 
bírálatainak figyelembevételével alakítják 
ki. Úgy vélem, hogy a Kísérleti Lakótelepen 
kiválasztott és így kialakított típustervek 
alapján az 5 éves tervben épülő lakóépüle
tek mind gazdaságosság, mind használ
hatóság szempontjából a legkorszerűbb 
követelményeket is ki fogják elégíteni.

Természetesen a Kísérleti Lakótelepen 
szerzett tapasztalatokat a nagyelemes épí
tésmódnál is hasznosítanunk kell és meg 
kell találnunk a korszerű technológia szer
kezeti méretkoordinációja és a hagyomá
nyos építésmóddal jól kialakítható diffe
renciált alaprajzi rendszerek egészséges 
kompromisszumát.

♦
A lakáshiány az egész világon egyre foko

zottabb mértékben jelentkezik, s ez ma 
nem sajátosan magyar, hanem világjelenség, 
az emberiség és az építészet egyik legége
tőbb problémája.

A technika fejlődésével fokozódó igé
nyek, a múlt háború rombolásai az orvos- 
tudomány fejlődésével egyre növekvő ter
mészetes szaporodás, a növekvő iparvidékek 
és városok túlnépesedése, parancsolóanírják 
elő világszerte a lakástermelés fokozását.

Napjainkban például Európa lakossága 
évi 6—7 millió fővel szaporodik, ami azt 
jelenti, hogy csupán a természetes nép- 
szaporulat elhelyezésére évi 1,5— 1,7 mil
lió új kétszobás lakás építése szükséges. 
Világszerte hozzávetőlegesen 850-—900 mil
lió embernek egészségtelen, zsúfolt o tt
honban, vagy éppen kunyhóban, barlang
ban kénytelen élni.

A súlyos lakásprobléma enyhítése érde
kében mind a népi demokratikus, mind a 
nyugati országok kormányai hatalmas erő
feszítéseket tesznek a lakástermelés foko
zására.

Jelen körülmények között, tehát hazánk
ban is elsősorban a lakások mennyiségi 
termelése döntő feladatunk. Minden erőnk
kel törekednünk kell az új építési anyagok, 
új építéstechnológiák egyre szélesebb körű 
alkalmazására, az előregyártás és gépesítés 
fokozására, a különböző épület- és lakás
fajták legracionálisabb, leggazdaságosabb 
típusainak kialakítására. A kis alapterületű, 
jó és egészséges lakások építése, a lakás 
teljes berendezésének ésszerűsítése nélkül 
azonban, elképzelhetetlen. A lakás kor
szerű és amellett olcsó felszerelése köz
szükséglet, melynek kielégítése, csak koor
dinált méretek alapján tipizált, gazdaságos 
elvek szerint gyártott és forgalomba hozott 
formailag is magas színvonalú berendezési 
tárgyakkal lehetséges.
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A lakás és a lakásberendezések kialaku
lása során talán az utolsó évtizedek jelen
tették a fejlődés legjelentősebb szakaszát.

A századforduló előtti városi kispolgári 
lakások rendszere kötetlen, a szobák nagy
sága eltérő, sok a kisebb fülkeszerű helység 
és a szobák falai is átboltozott fülkékkel 
tagoltak. Az egyes helyiségek közötti ajtók 
általában nem hangsúlyozzák a szobák 
középtengelyét, azok a legtöbb esetben 
a szobák sarkai közelébe kerültek. A lakás 
berendezése sem merev, az asztal álta
lában nem áll középen.

Merőben más felfogásban épültek a vidéki 
kúriák. Ezeket az épületeket terjengős 
alaprajz, nagy számú egymásba nyíló és 
nagyméretű szoba, az épület középrészé
nek hangsúlyos kiemelése jellemzi leg
főképpen. A nagyméretű belső tereket 
viszonylag kevés bútorral rendezték be, ez
által fokozva az egyébként is nagy terek 
tágasságát.

A XX. század első éveire részben a pol
gári ízlésnek megfelelő több szobából álló 
„reprezentatív”  nagy lakások, részben a 
szoba konyhás tömeglakások építése jel

dekében kialakult nagy beépítési mélység, 
a hallos lakások elterjedéséhez vezet.

Ezek alaprajzi elrendezése már haladást 
jelent: a szobák és a mellékhelyiségek kap
csolata jobban szolgálja a bennük folyó élet 
igényeit. Ma már azonban — közel azonos 
értékű szobáikkal, másodlagos megvilágí
tású, szellőzetlen halijukkal — e lakások 
sem felelnek meg mindenben a gazdasági 
és használati követelményeknek.

Ezekben a lakásokban egyre nagyobb 
teret hódít a kettős céllal kialakított kom
binált szobaberendezés, melyben a nagy 
korpuszbútorokat, könyves polccal, v itrin 
résszel, esetleg edény vagy italszekrénnyel 
tagolt alacsonyabb, részben üvegezett úgy
nevezett kombináltszekrények váltják fel.

E garnitúrában jelentős szerepet kap a 
nappal ülőbútornak is használható pamlag- 
ágy, az úgynevezett „rekamié” . E sajnos 
még napjainkban is igen elterjedt, de 
konstrukciójánál fogva már túlhaladott bú
torral, — mely lényegében más formában 
idézi fel az ágy régi matrac rendszerét — 
bevonult a lakások nappali szobáiba is a 
fekvőbútor. Ezáltal — a lakás területének

620. sz. három em ele tes, közép fo lyosós épü le t kétférő-  
helyes garzon lakása. A  lakás te rü le te  26,52 m2 (n o rm a : 
28 m2). T e rve ző k : R im anóczy G yu la , R im anóczy Jenő, 
if j.  R im anóczy G yu la

620. sz. épület

lemző. A helyiségeket mindkét lakásfajtá
ban zsúfolásig megtöltik a bútorok: kisebb 
lakásokat főleg a fekvőbútorok, a polgári 
lakások három vagy öt szobából álló szoba
sorát pedig a speciális célt szolgáló komp
lett szobagarnitúrák, az ún. ebédlő-, a 
szalon- az úriszoba-, a dolgozó-, a háló 
garnitúrák stb. Sajnos még ma is számos 
lakás korszerű használatát akadályozzák, e 
századelején kialakult garnitúrák változa
tai, az ebédlő-, de főleg a hálógarnitúrák. 
Ebben az időben alakultak ki a még ma is 
előszeretettel gyártott meghatározott szá
mú darabból álló nagy térigényű, konyha
garnitúrák is.

A két világháború közötti időszakban 
lényeges változás tapasztalható a lakás és a 
bútor tervezés területén. Mind az építé
szek, mind a bútortervező iparművészek 
munkájára a funkciók alaposabb vizsgálata 
és az új formák keresése jellemző. Az új 
irányzat, a megjelenő új építésügyi szabály
zat és a telkek minél jobb kihasználása ér

növekedése nélkül — emelkedett a lakás
ban elhelyezhető családtagok száma.

Az új garnitúrában az asztal már nem a 
szoba közepén áll, hanem a pamlagágy 
mellett, — székek helyett fotelokkal körül
véve — dohányzó asztalként jelenik meg. 
Az étkezés ezekben a lakásokban rendsze
rint a hallban bonyolódik le.

A lakástervezés új irányzata lényegesen 
eltér e lakástípusoktól, a ma és a jövő 
emberének életformájához igazítja a laká
sok belső elrendezését is. Az új irány
elvek biztosítják, hogy a család tagjainak 
módjában legyen visszavonulni, ha pi
henni, dolgozni, vagy tanulni akarnak és 
hogy a lakás úgynevezett üzemi helyiségei 
korszerű technikai berendezésekkel legye
nek ellátva.

Az előbbi szempont a lakás lakóterüle- 
letének racionális kialakításával, az utóbbi 
a nagy szériákban gyártható, anyagtakaré
kos, modulizált és variábilisán beépíthető 6



514. sz. három em ele tes, ha tfogatú  kockaház kétférő-  
helyes lakása. A lakás te rü le te  36,36 m2 (n o rm a : 35,0 m2) 
T e rve ző k : Benjam in K á ro ly , Boross Z o ltá n , Tarján László

szekrények, konyhaberendezések és gépé
szeti szerelvények beépítésével biztosít
ható.

A lakóterületet — a közlekedő és üzemi 
helyiségek területének csökkentése mel
lett — egy nagyobb, a család együttes nap
pali tartózkodására alkalmas helyiség és 
egy, vagy több kis alapterületű háló-, eset
leg étkezőhelyiség — tervezésével alakít
hatjuk ki racionálisan.

így viszonylag kisebb alapterületen is 
lehetővé válik a szülők, a különnemű gyer
mekek, esetleg nagyszülők elkülönített el
helyezése és a család tagjainak mindennapi 
életében, — sokszor egyidőben zajló ese
mények, a vendégfogadás, tanulás, pihenés 
stb. zavartalan lebonyolítása.

A lakás alaprajzi rendszerét az üzemi 
helyiségek közül legjobban a konyha befo
lyásolja, melynek méretei, berendezése és 
kapcsolódása a szobákhoz az új tervekben 
lényegesen megváltozott a korábbiakhoz 
képest.

Az eddig tervezett szokványos 7-9 m2-es 
konyhák a főzés lebonyolításához nagyok, 
a család étkeztetéséhez viszont kicsik vol

tak. Felesleges mozgásra, gyaloglásra kény
szerítették a háziasszonyt, mivel a bútorok 
elrendezése sem alkalmazkodott célsze
rűen a konyhában végzett műveletekhez.

A korszerű konyhában — a megoldás 
sokféle változata mellett — két alapvető 
szempont érvényesülése állapítható meg: 
egyrészt a sok műveletből összetett munka 
logikus kapcsolatának megfelelően, az ösz- 
szes berendezési és felszerelési tárgy egy 
blokkba van beépítve, másrészt az üzemi 
rész és az étkezési hely, — mely sok eset
ben a nappali tartózkodás helye is — szo
rosan kapcsolódik.

A konyhák nagyságától, illetőleg az ét
kezés és főzés kapcsolatának módjától füg
gően különböztethetők meg az egyes 
konyha típusok:

A főzőfülke minimális alapterülettel a 
garszonlakások kiegészítő helyisége, mely 
esetleg szekrényszerű kialakítással vagy 
szobához, vagy az előszobához kapcsolódik.

A konyha, mely 5—6 m2 alapterületével 
kizárólag a főzés lebonyolítására szolgál.

Az étkezőfülkével kapcsolt konyha, mely
nél a két helyiséget üvegfal, vagy 
üvegezett ajtó, esetleg mennyezetig be
épített és kétoldalról használható tálaló- 
szekrény választja ketté. Az étkezőfülke 
szükség szerint vagy a konyhához kapcso
lódik, — s ekkor a tanuló, vagy a játsza
dozó gyermek tartózkodási helye, ahol őt az 
anya munka közben állandó felügyelet 
alatt tarthatja, — vagy a nappali szoba — 
térbővítéseként használható.

Az étkezőkonyha egy helyiségen belül 
— a beépített üzemi rész függönnyel tö r
ténő elválasztása útján — oldja meg a 
kettős feladatot. E rendszer, különösen 
kis lakásoknál hasznosítható jól, ugyanis a 
lakás területének növelése nélkül további, 
nappali tartózkodásra alkalmas helyiséget 
eredményez.

Végül о lakókonyha, mely főleg a vidéki 
életformának felel meg. E legnagyobb alap- 
területű konyhafajtában a főzőrész füg
gönnyel leválasztható falfelületen össz
pontosul, vagy fülkeszerűen alakítható ki.

Az utóbbi években kibontakozó lakás
tervezés, előbbiekben ismertetett irány

zatát jól tükrözik az Óbudai Kísérleti Lakó
telepen — különböző épületfajtákban — 
épülő, eltérő alaprajzi rendszerű és külön
böző nagyságú lakások.

E lakóépületekben a lakásnagyságot első
sorban már nem a szobaszám, hanem a 
benne elhelyezhető fekvőhelyek száma, 
tehát a lakás rendeltetési egysége, a férő
helyek száma határozza meg.

A korszerű lakásokban a bútorok első
sorban használati tárgyak a lakásban élők 
kiszolgálására hivatottak ezért formájukat, 
méretüket a ma emberének szükséglete, 
életmódja szabja meg, mely több lényeges 
vonásban más mint elődeié.

Napjainkban a mobil bútorok közül a 
székek és fotelok formája szerkezete és 
anyaga lényeges változáson ment át. Az új 
ülőbútorok kicsik, könnyűek, kényelme
sek, formájuk követi az emberi test 
vonalát. A korszerű székek és fotelok 
— szemben a régi egységes stílusú, azonos 
anyagú, mintájú és bevonatú garnitúrák
kal — különböző rendeltetésüknek meg-

514. sz. épü le t

i
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514. sz. é p ü le t; ké tfé rőhe lyes  lakás fő ző fü lké je  a hozzá csatlakozó é tkezőve l

514. sz. é p ü le t; négyférőhe lyes lakás k ise bb ik  szobája. Berendezés te rv e z ő i: 
Jám bor G yö rg yné , Peresztegi József

514. sz. é p ü le t; ké tfé rő h e lye s  lakás egye tlen  nagy szobája. Berendezés te rve ző je : 
Bodnár János, Peresztegi József

514. sz. é p ü le t; négyférőhe lyes lakás nagyszobája. Berendezés te rv e z ő je : 
H e cze n d o rfe r László

514. sz. é p ü le t; négyférőhe lyes lakás fő ző fü lké je  a hozzá csatlakozó é tkezőve l
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524. sz. é p ü le t; há rom fé rőh e lyes  lakás é tkezőkonyh á ja . B e é p íte tt konyhaberendezés 
te rv e z ő je : Kovács Zsuzsa.
A  k o n y h a b ú to r h o m lo k fe lü le te in e k  borítása R E N O LIT  PVC fó lia

A  fe n t jo b b ra  b e m u ta to tt  524. sz. é p ü le t 
kis szobája hagyom ányos b ú to ro k k a l b e ren 
dezve zsú fo lt, rende lte tésszerűen  nem hasz
nálható

524. sz. három em ele tes négyfogatú kockaház háromférőhelyes lakása. A  lakás 
te rü le te  45,05 m2 (n o rm a : 44 m2). T e rve ző k : Á rka y  István, Kovács Jenő, Regula Ede

524. sz. é p ü le t: há rom fé rőh e lyes  lakás k ise bb ik  szobája. Berendezés te rv e z ő je :
H e czendo rfe r László

524. sz. é p ü le t: há rom fé rőh e lyes  lakás nagyobb ik  lakószobája
Berendezés te rv e z ő i:  Paizs Z o ltá n , H e czendo rfe r László

9 Á lta láno s e m e le ti a lapra jz



524.sz. épü le t

felelően, különböző méretűek, formájúak s változó felületi 
kialakításukkal, egyben derűs színfoltként jelennek meg a 
lakásban.

A fekvőbútorok szerkezetének, felületi kialakításának, a 
fekvő emberi test tökéletes pihenését kell szolgálnia, kezelésé
nek pedig könnyűnek és praktikusnak kell lennie. E követel
ményt különösen az ülőbútorként is használható bővíthető heve- 
rőknél nehéz kielégíteni. Az egymással érintkezve is elhelyezhető, 
egyszemélyes fekvőhelyek, heverők mindenesetre célszerűbbek.

Az asztaloknak leginkább formai változása figyelemreméltó, 
a súlyos, nehezen mozdítható ebédlőasztalokat, íróasztalo
kat, könnyed, a korszerű lakásoknak megfelelően méretezett 
asztalok váltják fel.

A beépített szekrények lehetővé teszik, hogy a szobák, — 
az egyéb kisméretű tároló bútorok (a formailag összehangolt, 
variálhatóan elhelyezhető kommód, író-, edény- és könyv- 
szekrény, ágyneműtartó stb.) elhelyezése után is — kellően 
tágasak maradjanak.

Tároló bútorokként a fal teljes felületét elfoglaló, sokszor 
térelhatároló elem szerepét is betöltő, polcokkal összeépített 
bútoregységek alkalmazhatók.

E variálható bútorok forgalomba hozatala esetén feltét
lenül biztosítani kell, hogy a bútorok a későbbiekben azonos 
stílusú elemekkel legyenek kiegészíthetőek.

A szekrények, az ülő- és fekvőbútorok együttesét jól 
egészítik ki a pillanatnyi szükségletnek megfelelően könnyen 
átcsoportosítható kis bútorok: a különböző rendeltetésű kis 
asztalok, tálaló állványok, könyves polcok és virágállványok.

A korszerű, kis alapterületű lakások kialakításának egyik 
legfontosabb előfeltétele a beépített berendezések foko
zott alkalmazása. A konyhaberendezések és ruhaszekrények 
beépítése a lakáskultúra emelésén túl számos gazdasági előnyt 
biztosít: az alapterület csökkentésével építőanyag megtakarítást, 
szerkezeti kialakításával faanyagmegtakarítást eredményez, a 
könnyűiparban bútorgyártási kapacitást szabadít fel a lakók 
pedig, a bútorok egy részéhez — számukra anyagi megerőltetés 
nélkül — igen kedvezően megállapított bérleti díjakért juthat
nak.

A beépített konyhaberendezések tervezési programjának 
kialakításánál a modulizálás és variábilitás mellett fontos szem
pontunk volt, hogy azok idővel szabadforgalomban is kapható 
elemekkel legyenek kiegészíthetők, továbbá, hogy a bútorokkal 
egyidőben azokkal méretben és formában összehangolt gépé
szeti berendezések (mosogatók, páraernyők, gáz-, elektromos- 
és szénüzemű tűzhelyek, gázvízmelegítők és csaptelepek, esetleg 
elektromos hőtárolók és hűtőszekrények) is legyártásra kerül
jenek.

Jelenleg éppen ez utóbbi célok megvalósítása ütközik nehéz
ségekbe, ugyanis e gépészeti berendezések szériagyártása
— melynek beépítése a lakás használatba adásának előfeltétele — 
igen vontatottan indul. Ez a tény már ez évben is számos lakás 
határidőre történő átadását késlelteti. Reméljük azonban, hogy 
a gyártásban érdekelt tárcák és vállalatok végül mégis csak 
magukévá teszik a lakásépítés gondjait és Ígéreteiknek, illetőleg 
vállalt kötelezettségeiknek megfelelően — bár megkésve — 
az igényelt felszerelési tárgyakat a szükséges mennyiségben az 
építőipar rendelkezésére bocsátják.

A beépített berendezések másik fajtájának, a beépített 
ruhaszekrénynek már sorozatban gyártott, új tipizált változata
— rendkívül egyszerű, fatakarékos, könnyen szállítható és el
helyezhető szerkezetével — igen gazdaságossá teszi e bútorok 
alkalmazását és feleslegessé teszi a lakók számára a szoba teréből 
jelentős helyet elfoglaló 2 és 3 ajtós, nagyméretű és anyagigényes 
ruhaszekrények beszerzését.

A kulturált, kis alapterületű lakás rendeltetésszerű használ
hatóságának elengedhetetlen előfeltétele — a lakással és 
egymással harmonikus egyéb bútorok, méreteinek kialakítása. 
A lakások e mobil bútoraival kapcsolatban — úgy vélem — 
a bemutató tapasztalataként is, egyértelműen állapíthatjuk meg, 
hogy azok a lakástervezésnek változatlanul igen komoly problé
máját jelentik. A kereskedelemben kapható nagyméretű és 
sok esetben anyagigényes bútorgarnitúrák zömével ugyanis 
az érvényes területi normák figyelembevételével tervezett 
lakások nem rendezhetők be megfelelően.

Kétségtelen, hogy a lakás alaprajzát csakis a berendezési 
tárgyak, elhelyezésének figyelembevételével lehet megtervezni. 
Azonban a legjobban megtervezett lakás is értéktelenné válik, ha 
berendezése nem alkalmazkodik az alaprajzi elgondoláshoz.

A korszerűtlen bútorok zsúfolásig tö ltik  a kis helyiségeket, 
lehetetlenné teszik a mozgást, kellemetlenné az életet. 10Á lta lános e m e le ti a lapra jz

325. sz. há rom em ele tes  é p ü le t 3 fo 
gatú szekciója háromférőhelyes la
kásokkal. A  lakás te rü le te  I .:  45,24 m2 
(n o rm a : 44 m2), II.: 46,72 m2 (n o r 
ma: 44 m 2). T e rve ző : Csordás T ib o r



527. sz. épü le t

#

527. sz. három em ele tes négy
fogatú  kockaház négyférő
helyes lakása. A  lakás te rü le 
te 52,46 m2 (n o rm a : 53 m2) 

T e rve ző : M ináry  O lga

527. sz. épü le t, négyférőhe lyes lakás nappali szobával és konyhával e g yb e n y it
ha tó  é tke ző fü lké je
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210. sz. egyem eletes ké tfog a tú  é p ü le t, négyférőhelyes 
lakásokka l. A  lakás te rü le te  52,7 m2 (n o rm a : 53 m2). 
T e rve ző : K ö rn e r  József

210. sz. épü le t

420. sz. é p ü le t; há rom fé rőh e lyes  lakás nagyobb szobája. 
Berendezés te rve ző i ; Jám bor G yö rg yné , M ózer László

A 315. sz. három em ele tes é p ü le t ké tfog a tú  szekció ja öt 
férőhelyes lakásokkal. A  lakás te rü le te  56,98 m2 (n o rm a : 
53 m2). T e rve ző k : Á rk a ijjs tv á n ,  Regula Ede

Á lta lános e m e le ti a laprajz

420. sz. függőfo lyosós la kó é p ü le t. T e rve ző : K ö rn e r  József Kossuth-díjas

Az értelmetlenül nagyméretű, drága dí
szítésű és valljuk be, gyakran ízléstelen 
bútorok a régi nagy lakásokban lefolyt, 
a maitól eltérő, elavult életforma terhes 
hagyománya; Még a múlt század ún. 
komplett hálószobáitól sem tudtunk meg
szabadulni, pedig ma már az úgynevezett 
modernebb, de még mindig nagyméretű, 
formailag, és szerkezetileg túlhaladott 
garnitúrák sem felelnek meg a korszerű 
bútorokkal szemben támasztott követel
ményeknek. (Gondoljunk csak a gyakran 
látott, tükrös, beépített villanykörtével 
ellátott, vásári esiIlogású, ízléstelen reka- 
miékra, nagyméretű ülőgarnitúrákra, kom
binált szekrényekre.)

A korszerű berendezés végeredményben 
nem az egységes stílusú, sima vonalú búto
rokegyeduralma. Amai szemlélet elég bölcs 
ahhoz, hogy a legkorszerűbb szerkezetű és 
formájú bútort antik darabokkal állítsa 
egy interieurbe. Nem kell tehát megválni 
régebbi korban készült bútorainktól, ha 
azok méretükben megfelelőek, és értékes

darabok. Kulturáltan és ízléssel beren
dezett lakásunkban a modern fekvő-, vagy 
ülő bútor nem zárja ki, hogy biedermeier 
kommód vagy empire írószekrény emelje 
a lakás szépségét, hangulatát.

A kifogástalan alaprajzi elrendezés a 
megfelelő bútorok mellett, az ízléssel 
kiválasztott és elrendezett világítótestek, 
szőnyegek, függönyök, díszpárnák, képek, 
vázák és nem utolsó sorban a berendezési 
tárgyakkal összhangban megválasztott fal
színek határozzák meg, az otthon egyéni 
hangulatát, harmóniáját.

Örvendetes tényként állapíthatjuk meg, 
hogy ma már egyre kevesebb azoknak a 
száma, akik még mindig — a korszerű lakás
méretekkel ellentétben álló — kispolgári, 
reprezentatív, nagy bútort igénylők tábo
rához tartoznak. Ezt bizonyította a Kísér
leti Lakótelep lakásbemutatóján rendezett 
közvéleménykutatás is.

Kereskedelmünk, sajnos, ennek ellenére 
sem emeli kellően a korszerű bútorok meg
rendelésének arányszámát, s az eddig meg- 12



F öldsz in ti a lapra jz E m ele ti a laprajz

116. sz. egyem eletes épü le t, ké tsz in tes, hatférőhelyes lakása. A lakás te rü le te  72,9 m2 (n o rm a : 70 m2) 
T e rve ző : Szőke G yula

116. sz. la kóépü le t

116. sz. é p ü le t á lta lános em e le ti alaprajza

rendelt bútorsorozat sem a legjobbak közül 
való. Ez a gyakorlat a korszerű bútorok 
lejáratásához vezet, és lehetetlenné teszi az 
új lakások jelentős hányadának megfelelő 
berendezését. El kell érnünk, hogy a 
kereskedelem az elmaradt ízlést tükröző 
kívánságok érvényesítése helyett, szak
emberek véleményét is figyelembevéve 
válassza ki a legjobb bútorsorozatokat és 
állapítsa meg a hagyományos és korszerű 
bútorok rendelésének arányszámát.

Emellett rendkívül fontos, hogy egyre 
szélesebb területen ismertessük és mutas
suk be a korszerű, kis alapterületű, beépí
te tt berendezésekkel jól felszerelt, kulturált 
lakások előnyeit és használhatóságát a 
film, a sajtó, különböző ismeretterjesztő 
előadások és nem utolsósorban kiállítások 
útján.

Úgy érzem, hogy a lakásépítés 3 éves 
műszaki gazdasági tervének sikeres végre

hajtásában — a lakástervezés területén — 
közreműködő építészek, nem végeztek 
rossz munkát az elmúlt évek során. Az elért 
eredményekkel azonban távolról sem lehe
tünk megelégedettek; az építésztársada
lom további szívós és kitartó munkájára 
van szükség, hogy széles körben elterjeszt
hessük a legkorszerűbb építéstechnológiá
kat, hogy a gazdaságosság szempontjait a 
lakástervezés területén következetesen 
érvényesíteni tudjuk, hogy mind e mellett 
magas építőművészeti szinten tervezett 
lakóépületekkel, és a korszerű bútorok 
gyártásának kiharcolásával lényegesen 
emelni tudjuk lakáskultúránk színvonalát.

Ha ezt sikerül elérnünk, méltán remél
hetjük, hogy a második 5 éves terv során 
épülő új lakásaink — korszerű bútorokkal 
berendezve — a mai ember életének sok
rétű igényét mindenben kielégítő ottho
nokká válnak.

116. sz. ké tszin tes ha tfé rőhe lyes  lakás egy ik  e m e le ti
szobája. Berendezés te rv e z ő i: H o rvá th  Jenő, M ózer 
László

13 116. sz. é p ü le t fö ld s z in ti alaprajza


