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A	tervezési	helyszínnek	az	Egyetem	Sugárút	és	a	Komlóssy	út	sarkán	
található	telket	választottam.	
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A	 környéket	 uralja	 a	 Zeneművészeti	 Kar	 erős	 vonalaival,	 a	
kollégiumépülete,	 a	 maga	 a	 nyolc	 szintjével	 megtöri	 a	 sugárút	
magasságának	egyenletességét.
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A	 terület	 különleges	 adottságokkal	 rendelkezik,	 a	 határán	 van	 a	
nagyobb	léptékű	beépítések	és	a	kertvárosi	kisméretű	családi	házak	
világának.	

Ennek	 megfelelően	 a	 középületem	 próbáltam	 minél	 kisebb,	
befogadhatóbb	 épületekre	 szétbontani,	 és	 erre	 a	 különleges	
szituációra	reagál	az	udvaros	elrendezés	is.	Maga	a	beépítés	pedig	a	
lakóövezet	irányába	csendesedik	le.	



A	 telekhatárokhoz	 közvetlenül	 csak	 a	 Zeneművészeti	 Kar	 épülete	
csatlakozik,	az	épületem	formáját	ez	is	befolyásolta.



Az	 utcafrontot	 fasor	 díszíti	 a	 Zeneművészeti	 előtt,	 így	 a	
feldolgozott	 telken	 ezt	 az	 allét	 folytattam,	 egyféle	 védelmi	
funkciót	tulajdonítva	neki	az	épület	előtt,	a	forgalmas	sugárúttal	
szemben.



A	 telek	 fontos	 meghatározó	 tényezője,	 hogy	 gyalogos	 forgalom	
fogadására	alkalmas	utacska	szeli	ketté,	melyet	szeretnék	megtartani.



Az	épületegyüttes	formáját	befolyásoló	tényezők:

A	Zeneművészeti	Kar	épületének	utcafront-vonala.

Az	átmenő	gyalogos	út	helyzete	a	telken.	

A	dél-keleti	telekrész	kettéválasztása	a	gyalogos	út	által	
meghatározott	oldalaránnyal.

A	keletkezett	szabályos	négyzet	oldalának	visszavetítése	az	
utcafrontvonalra.

Az	átmenő	út	két	oldalán	így	két	egyenrangú	terület	jött	létre,	
melyek	szembenállása	az	egyik	legfontosabb	motívuma	a	telepítésnek.



Az	épület	végleges	formájában	így	az	alapstruktúrát	egy	négyzet	és	
két	téglalap	alakú	átrium	összeölelkezése	adja.	



1. udvar:	VÉDELEM	

A	Zeneművészeti	Kar	előtti	allét	folytatja	az	épület	előtti	kert,	
fásítva,	amely	a	kontinuitás	megtartása	mellett	az	épületet	védi	a	
forgalmas	sugárúttól.

2.	udvar:	ÖBÖL	

Az	 épület	 utcafront-vonalát	 folytatva	 egy	 háromszögű,	 egyszerű,	
füvesített,	 virágosított	 kis	 kertecske	 nyugszik.	 Ez	 átmeneti	
bejárati	előtere	a	háznak,	finom	öble,	mely	nyitott,	még	tartozik	az	
utcához,	de	már	csendesebb.

3.	udvar:	MEGÉRKEZÉS	

Az	ölesedés	a	bejárati	tengely	másik	oldalán	átmegy	egy	oszlopokkal	
keretezett	előkertbe,	melynek	még	apró	kapcsolata	van	az	utcával,	de	
már	sokkal	védettebb.	

4.	CSUKLÓPONT	

A	 terv	 legnagyobb	 és	 egyben	 legfontosabb	 belső	 udvara	 az	
épületegyüttes	csuklópontja.	A	625	m2-es	fás,	bokros	udvar	fordítja	
rá	az		érkezőket	a	főépület	bejáratára.	A	köz	részére	is	megnyitott	
pihenőkert,	körben	a	fedett	kerengőben	elhelyezett	padokkal.

5.	ÖLELÉS	

A	 belépés	 előtt,	 egy	 függőfolyosó	 alatt	 átérve	 az	 épület	 szárnyai	
által	 közrefogott	 belső	 udvarra	 érkezünk.	 Ez	 már	 egy	 teljesen	
introvertált	 világot	 idéz	 meg,	 befelé	 forduló,	 bensőséges	
hangulatával	hívja	be	a	látogatókat	az	épületbe.

6.	ELVONULÁS	

Végül,	 de	 nem	 utolsó	 sorban,	 a	 telek	 déli	 oldalán	 egy	 minden	
oldalról	zárt,	csak	a	déli	épületen	keresztül	megközelíthető,	privát	
meditációs	udvar.	

A	terv	valójában	egy	udvarok	sorozatára	felfűzött	épületegyüttes.		A	
megérkezés	dramaturgiájára	épít	azzal,	hogy	udvarról-udvarra	jutunk	
be	a	házba.



Az	 udvarok	 sora	 csavarodó	 áramlással	 vezeti	 be	 a	 látogatókat	 az	
épületbe.	Folyamatos	szűküléssel,	különböző,	egyre	intimebb,	zártabb	
udvarokon	jutunk	át,	míg	legvégül	belépünk	az	épületbe.	

Introvertált	 világot,	 visszavonultságot	 sikerül	 megidéznie,	
védettséget	sugároz,		az	épületegyüttes	fontos	jellegzetessége,	hogy	
sikerül	bezárnia.	



Gyermekjóga-épület

A	gyerekjóga	egy	olyan	érzelemközpontú	mozgásforma,	amelynek	minden	
egyes	pillanatát	átszövi	a	mese	és	a	játékosság.

Célja	 a	 gyerekek	 mozgásigényének	 kielégítése,	 érzelmi	
intelligenciájának	fejlesztése.

Kifejezetten	 előnyös	 figyelemzavaros,	 beszédhibás,	 szorongó,	 vagy	
akár	hipermozgékony	gyerekeknek	is.



A	gyermekjóga	épülete	a	csendesebb	Komlóssy	utcáról	közelíthető	meg	
egy	külön	árkádsoron.



Árkádsor

Bejárat

Előtér	 	 	 	 	 	46,8	m2

Recepció		 	 	 	 		6,5	m2

Mosdó		 	 	 	 	 		5,9	m2

Folyosó		 	 	 	 	23,8	m2

Öltöző	 	 	 2x		 	20,8	m2

Szertár		 	 2x		 		4,1	m2

Jógaterem				63	m2,	59,7	m2

Gyermekjóga-épület



Terápiás-épület

A	 neurológiai	 fejlesztések	 széles	 körét	 elhelyeztem	 az	 épületben,	
melyek	 célközönsége	 koraszülöttektől	 egészen	 a	 kisiskolásokig	
terjed.	 Ezekkel	 a	 fejlesztésekkel,	 az	 idegrendszerre	 hatnak,	
mozgási-	és	beszédnehézségekkel	küzdő	gyermekeken	tudnak	segíteni.

A	 zene-	 és	 művészetterápia	 újdonságnak	 számít,	 de	 egyre	 jobban	
elterjedt	 hazánkban	 is.	 Ezek	 a	 terápiák	 fejlesztik	 a	 gyermekek	
empátiáját,	 kommunikációját	 és	 segítik	 a	 szocializálódást,	 a	
beilleszkedési	nehézségekkel	küzdőket.

A	gyermekek	testi	problémái	gyakran	lelki	eredetűek,	olyan	elfojtott	
érzelmekből,	 szorongásból	 adódnak,	 amiket	 nem	 is	 feltétlenül	
tudatnak	a	körülöttük	lévőkkel.	A	gyermekpszichológia	ezért	számomra	
nagyon	 fontos	 terápia,	 mivel	 ezeken	 a	 foglalkozásokon	 a	 gyermekek	
felszabadultabban	fejezhetik	ki	érzéseiket.





Terápiás-épület

Recepciók			 15,4	m2,			8,9	m2	

Közlekedő	 	 	 	 	 	179,2	m2 Lépcsők,	lift	26,1	m2,		22,6	m2	

Mosdók	 	 	 	18,9	m2			23,6	m2		

Neurológiai	fejlesztőszobák			30,15	m2,	34,8	m2,	30,15	m2,	44,1	m2	

Művészetterápiás	terem,	raktár																		68,4	m2,	15,1	m2		

Pszichológiai	szobák	 																		21,9	m2,		22,2	m2,	16,8	m2

Aula	 	 	 	 	 	 	 		84,9	m2		



Közlekedő	 	 	 				 							 230,2	m2

Mosdók	 	 	 																	9,1	m2,	23,6	m2		

Neurológiai	fejlesztőszoba			30,15	m2

Dolgozói,	igazgatói	irodák				21,9	m2,	16,8	m2		

Teraszok																							94,7	m2,	15,9	m2

Büfé	 	 	 	 	 	 	 								18,4	m2		

Szülői	várakozók		 	 	 	 		 22,3	m2,	10,7	m2,	44,1	m2



A	keresztmetszet	megmutatja	az	épület	befordulását,	mivel	a	befelé	
lejtő	félnyereg	tetők	kívülre	erősebb	épületvonalat	mutatnak,	de	a	
belső	homlokzatok	már	sokkal	barátságosabbak.	

A	bejárat	a	középtengelyből	kimozdítva	lett	elhelyezve.	

A	 szárnyak	 bal	 oldalán	 a	 folyosók,	 jobb	 oldalán	 pedig	 a	
foglalkoztató	szobák	helyezkednek	el.	



A	 belső	 homlokzaton	 a	 földszinten	 szerelt	 léc	 homlokzatburkolatot	
helyeztem	 el,	 ami	 a	 bejárati	 homlokzaton	 felfordul	 a	 nyílászárók	
fölé,	egy	lelógatott	korlátként.		

A	 bejárat	 így	 hangsúlyos	 megjelenést	 kapott,	 mintha	 egy	 koronázat	
futna	végig	rajta.	



A	hosszmetszeten	látható	az	az	egy-	és	kétszintes	terek	dinamikusan	
váltakozó	sora,	ami	az	egész	épületen	végigfut.	

Az	 emeleten	 teljesen	 körbefutó	 közlekedő	 összefogja,	 „öleli”	 a	
tereket.	



A	telket	az	Egyetem	sugárút	és	Komlóssy	út	sarkáról	nézve	látható,	a	
haladás	iránya	egyértelműen	ki	van	jelölve.	

A	főépület	keskeny	ablakai	mögött	a	közlekedő	húzódik.	

Kívülre	egyszerű	vakolt	megjelenéssel	néznek	az	épületek.	

A	jóga-épület	alkalmazkodik	a	kis	utca	családiházas	jellegéhez,	így	
alacsony,	lapostetős.	



Az	 Egyetem	 sugárút	 felé	 az	 épület	 nagyméretű	 függönyfallal	 lett	
megnyitva.	

A	 földszinten	 ez	 biztosítja	 az	 aula	 kapcsolatát	 az	 utcával,	 az	
emeleten	pedig	a	keskeny	közlekedőt	hivatott	megvilágítani.	
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Az	elé	telepített	fasor	azonban	megvédi	a	nyílást	a	forgalmas	utca	
zajától.



Gyer%ekfejlesztő és -terápiás központ

Briz Heléna 

2020


