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BEVEZETŐ
 

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉK ÖNKORMÁNYZATA azzal a szándékkal kereste meg 
a BME Építészmérnöki Kar Építőművészeti Doktori Iskoláját, hogy a kerület iskoláiban vizsgálja meg a 
MENZA kialakítását és építészeti kutatásával segítse elő a meglévő helyzet elemzését, értelmezését és jobb 
térhasználati módok megtalálását. 

HÁROM HÓNAP állt rendelkezésre a kutatás és tervezés elvégzésére 2016. februárja és áprilisa között. A 
munka előkészítése során négy kerületi iskola került kiválasztásra: Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános 
Iskola, Németvölgyi Általános Iskola, Virányos Általános Iskola és a Kós Károly Általános Iskola. A kutatást 
a Doktori Iskola hallgatói csoportos munkában végezték. A nagy intenzitással végigvitt folyamatban részt 
vettek az általános iskolák igazgatói, egyes tanárai és diákjai, a Doktori Iskolában tanító szakemberek és az 
Önkormányzat kulturális, oktatási és építészeti területein dolgozó szakemberek. A munkához csatlakoztak a 
Moholy- Nagy Művészeti Egyetem építészképzésének MA szakos hallgatói, akik az Árkay-pályázat részeként, 
tervezési feladatként foglalkoztak ugyanezzel a témával. 

A négy vizsgált iskola adottságai, problémái és lehetőségei különbözőek voltak, és az Önkormányzat 
iskolafelújítási programjában is más helyet foglaltak el. A kutatás a realitások megismeréséből indult ki, a téri 
jellemzők mellett megkísérelte értelmezni a szociofizikai környezet egészét. A vizsgálat végeredményeként 
tett építészeti állítások integrálják a folyamatos dialógus során megfogalmazott megbízói és használó 
kívánalmakat. 

A három etapban szerveződő munkafolyamatban a téri és cselekvésbeli problémák elemzéséből, és nagyobb 
általánosságban, az iskola közösségi tereinek építészeti és részben környezetpszichológiai vizsgálatából indult 
ki. Második körben a tér látens értékeit, potenciáljait kereste a csoportos vizsgálat és egy újfajta közösségi élet 
térhasználatáról fogalmazott meg víziókat, illetve a beavatkozási lehetőségek különböző, optimális fokozataira 
tett javaslatokat. A záró szakaszban – ismételten a használó és a megbízó által megfogalmazott szándékokat 
figyelembe véve – az elképzelések egy-egy konkrét megoldás irányába mozdultak el.  

A KUTATÁS SORÁN megerősödött az a kezdeti felvetés, hogy a menzákkal és a közösségi terekkel alapvető 
fontosságú foglalkozni. Az egyes iskolák égető problémái mellett számos általánosabb érvényű tudás is 
megfogalmazódott a munkafolyamatban. Legfőképpen is bebizonyosodott, hogy az iskolákban nemcsak 
az oktatás helyszíneire fontos nagy figyelmet fordítani, hanem a közösségi terekre (közlekedők, udvarok, 
aulák, bejáratok, menza) is, amelyek fontos helyszínei a szocializációnak. Az is visszaigazolódott, hogy az 
építészek számos módon segíthetik elő az iskolai élmény újrafogalmazását. A kutatás résztvevői remélik, hogy 
munkájukkal fontos lépést tettek a konkrét megoldások megtalálásának az irányába, ugyanakkor hozzájárultak 
egy általánosabb érvényű probléma újszerű megoldásához is.

Somogyi Krisztina
a kutatás vezetője  
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Az iskola menzája alapvetően jó pozícióban van, a probléma az anyagok és bútorok 
minősége, a lepusztult környezet. Azonban az igazi probléma a közösségi terek hiánya. 
Az egyetlen közösségi tér a tornaterem, de az tornaórákkal jelentősen leterthelt, így nem 
nyújt lehetőséget a mindennapi közösségi életnek. A vizsgálatok után különböző építészeti 
válaszokat kerestünk, melyből egyet dolgoztunk ki. A kidolgozott terv két lépcsőben 
megvalósítható átalakítás. Az első ütemben a pinceszinten lévő terek újradefiniálása és 
szabadabb szellemben történő kialakítása történik, majd a második ütem a pinceszinti 
közlekedőt, kerengővé, zsibongóvá bővíti. A kismértékű bővítés pont annyi teret ad a 
pincéhez, amennyi kell. Kis léptékű, új minőségű terek, tetőterasz jön létre, a bővítés 
színesíti az iskola közösségi tereit, barátságos pinceszintet alakít ki, zöld kapcsolatot teremt 
a pinceszinten és a földszinten is.

Biri Balázs
Bordás Mónika
Giap Thi Minh Trang
Ilyés-Fekete Zsuzsa

JÓKAI
Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola



10 menza

AZ ISKOLA

„A székesfővárosnak sok díszes és szép iskolaépülete van, azonban egy 
sincs olyan, amelynek szebb, kedvesebb és egészségesebb környezete 
lenne, mint a svábhegyi iskolának.” (Dr. Siklóssy László, 1929)

A JELENLEGI ÁLLAPOTÁT 1929-ben elnyerő iskolaépület a Sváb-
hegyen helyezkedik el, csodaszép kilátással Budára, nyugodt, harmonikus 
egyensúlyban kialakított épített és természeti környezetbe ágyazódva. 
Az iskolának meglehetősen kicsi a saját udvara, de a telek déli 
oldalához kapcsolódik a nemrégiben felújított Diána park, mely az iskola 
életéhez szervesen kötődik. Nem csak a gyerekek használják aktívan 
a játszóteret és a parkot, hanem a szülők is sok esetben a Jókai agóra 
és szoborkompozíció padjain várják gyermekeiket, és természetesen 
egy olyan találkozási pontot is kínál, ahol a környék lakóival is szerves 
kapcsolatba tud lépni az iskola. A hosszú és keskeny telken két épület 
található, az iskola főépülete mellett egy néhány tantermet magába 
foglaló kis épület áll, ezen kívül pedig a sportpályát ősz közepétől tavasz 
elejéig egy időszakos sátorlefedéssel borítják. Tehát a két állandó épület 
mellett a tanév nagyobb felében még egy tömeg megjelenik az udvarban. 

AZ ÉPÜLET a kor iskolaépületekkel szemben támasztott minden igényt 
kielégítően épült. A szecessziós épület már homlokzati megjelenésében 
is hordozta azt a karaktert, mely a tudás intézményének képével 
egybefonódott az 1900-as évek első felében. A racionális szerkesztettség 
nem csak a homlokzati nyíláskiosztáson, az ismétlődő díszítő motívumok 
szabályos elrendezésén érhető tetten, hanem az épület alaprajzi 
rendszerén és tömegalakításán is. Négy szinten, oldalfolyosóról nyíló 
helyiségek sorakoznak egymás után, erősen irányított közlekedési 
renddel, és egyfajta hierarchikus térszervezésben. A főbejárat a parkból 
nyílik, ahonnan a belépést követően egy lépcső vezet fel a földszintre, 
ahol jellemzően közösen használható tereket találunk, mint a tornaterem, 
táncterem, könyvtár, és a hozzájuk tartozó kiszolgáló egységek. Ezt 
a fajta magasföldszinti kialakítást a meglévő terepviszonyokhoz való 
alkalmazkodás hívta életre, mivel a Felhő utca magasabban helyezkedik 
el, mint a park. Az első emeleten többségében osztálytermek 
sorakoznak, de itt található a Költő utcai szárnyban a tanári és vezetőségi 
helyiségcsoport. A második emeleten már csak tantermek vannak, 
jellemzően osztályokhoz rendelve, de akad közöttük szaktanterem is. Ha 
a földszintről lefelé indulunk el, az alagsorba jutunk, amely különböző 
használatú műhelyeknek, raktáraknak és gépészeti helyiségeknek

> > >
a Jókai szecessziós homlokzata -
részlet
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ad helyet, és ezenkívül pedig itt található az étkező és a hozzá kapcsolódó 
melegítőkonyha. Építésekor és több évtizedig utána is az iskolában nem 
volt menza, a jelenlegi étkező helyén a XX. század elején igen előkelőnek 
és haladó szelleműnek fémjelzett iskolákra jellemzően tanmedence 
volt, valamint a mellé rendelt kiszolgáló egységek. Ennek a térnek 
az átalakításával és a medencetér feltöltésével jött létre a jelenleg is 
működő menza. A tércsoportok felsorolásából kitűnik, hogy a szigorúan 
és következetesen szerkesztett, tervezése korában minden iskolákra 
vonatkozó igényre maradéktalanul reagáló intézményből hiányoznak 
azok a közösségi terek, melyek a közös, kötetlen együttlétnek adnának 
helyet, egyfajta nyitott térben, nincsen megérkező tér, aula vagy zsibongó. 
A közösségi téri funkciót szinte a folyosók hivatottak betölteni, de azok 
méretüknél fogva erre nem a legalkalmasabbak.

A MENZA egy kétkarú lépcsőn közelíthető meg a földszintről, melynek 
fordulójából nyílik a hátsó udvarra a kijárat. A lépcsőn leérkezve egy 
nyomottabb belmagasságú, boltívvel fedett, szerviz folyosó jellegű 
közlekedőbe érünk, melynek végéből nyílik az étkező egyik tere, jobbra 
elkanyarodó meghosszabbításán keresztül pedig a konyhába jutunk. 
A közlekedőről még nyílnak gépészeti terek és raktárak, öltözők, és 
3 műhely, a karbantartók műhelye, a technikaóráknak helyet adó 
barkácsterem és a tankonyha. Annak ellenére, hogy a menza az 
alagsorban helyezkedik el, természetes megvilágítással rendelkezik, a 
két étkezőtérben teljes értékű ablakok sorakoznak, kissé magasabban 
elhelyezkedő parapetmagasággal, de viszonylag nagyméretű 
üvegfelületekkel. A közlekedő térben is vannak ablakok, de jellemzően 
függönyökkel takartak, így azokon természetes fény nem jut a térbe.

Az étkező 3 térből áll, 1 kisebb, régen a tanári étkezéseknek helyet adó, 
jelenleg vasalószobaként működő terem, egy 47 m2-es, megterítéses 
rendszerű étkezőtér, és egy 71 m2-es hagyományos, tálcás-önkiszolgáló 
működésű tér kapcsolódnak egymáshoz. A két étkezőtér között egy 
átadónyílásokkal megnyitott válaszfal húzódik, a két teret egymástól 
elválasztva. Az ételkiadó ablak a nagyobb térbe nyílik, mely mögött 
található a melegítőkonyha és a konyhai alkalmazottak pihenőterei és a 
raktárak. A menza fél 9-től, a reggeli megkezdésétől egészen délután 3 
óráig szinte folyamatosan használt, az osztályok beosztás szerint váltják 
egymást az ebéd befejeztéig. Az uzsonnát a napközisek már a termeikben 
fogyasztják el, abban az időben a menza már nem üzemel. A két tér 
összesen 120 gyermek egyidejű leültetésére alkalmas. Az adatok szerint 
az alsó és felső osztályokból összesen körülbelül 290-en étkeznek itt, 
vagyis 3 ütemben lefolytatható a reggeli és az ebéd is.

> > >
Meglévő pinceszinti alaprajz -
menza, tankonyha és műhely

^ ^ ^
A menzához vezető folyosó -
meglévő állapot
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Befogadóképességét és pozícióját illetően ez a menza nem jellemezhető használhatatlan, vagy áthelyezendő térnek, viszont anyaghasználtatát, 
bútorzatát és a terek kapcsolati rendszerét tekintve is elavultnak tekinthető a mai iskolaterekre vonatkozó elvárások alapján. A falakon 
jellemzően kisméretű fehér mázas csempe van, mely valószínűsíthető, hogy még a tanuszodai kialakításból maradt meg, a padlóburkolat 
egyszerű terrazzo, de már sok helyen megkopott és sérült, foltozott felületű. Mint ahogyan még mindig sok oktatási létesítményre jellemző, 
neoncsöveket használnak mesterséges megvilágításként, ezzel is rontva a közérzetet és a megfelelő fényviszonyokat.

GSPublisherVersion 0.0.100.100
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PROBLÉMÁK
FELTÉRKÉPEZÉSE

VIZSGÁLATUNK középpontjában a menza-étkezőtér állt, mindezt a 
közösségi térhasználat szempontjából elemezve. Olyan építészeti és a 
használatra kiterjedő kérdéseket kerestünk, melyek megtalálása után 
képesek leszünk megfogalmazni azokat a beavatkozási lehetőségeket és 
definiálni tudjuk azokat az eszközöket, amelyek segítségével kedveltebb 
és jobban használható hellyé alakítható a jelenleg nem igazán szeretett, 
és nem optimálisan kihasznált-felhasznált menza. Munkánk során olyan 
közösségi funkciókkal kívántuk kibővíteni a teret és alkalmassá tenni 
az étkezésen felül más, társas tevékenység befogadására is, melyek az 
iskolai közösségépítésben kiemelt szerepet játszanak.

Kutatásunkat az iskola és tereinek személyes megismerésével kezdtük, 
annak elemzésével, hogy a jelenlegi térszervezésnek mik az erősségei, 
gyengeségei, változtatható illetve megváltoztathatatlan jellemzői. 
Feltérképeztük, hogy a különböző szinteken hogyan kapcsolódnak 
egymáshoz az egyes terek, főként a közösségi funkciójú termekre 
koncentrálva. Ebből a vizsgálódásból kiderült, hogy a XX. századi 
szerkesztettség logikus, merev rendje nagyon nehezen bontható meg, 
viszont az egyes szinteken elhelyezett funkciók jó csoportosításban és 
pozícióban vannak, így azok megbontására nincs szükség. 

Második lépésként közelebb léptünk vizsgálatunk tárgyához, magához 
a menzatérhez. Ha az étkezőre gondolunk, egyértelműnek tekinthető, 
hogy miről beszélünk, hol kezdődik, hol van vége, mit jelent, és mi zajlik 
benne. Viszont mi ennél összetettebben gondolkodtunk, többrétűen és 
mélyre menően tettük fel a kérdéseinket, így az előzőekben feltettekre 
a válaszok máshogyan alakultak, máshogyan értelmezhetőek. Először a 
menza határait kerestük: valóban azt nevezzük menzának, amiben ülünk 
és eszünk? Arra jutottunk, hogy az iskolánkban az étkező tere már a 
lépcsőn leérkezve megkezdődik, a folyosó szerves részét képezi ennek 
a térnek, sőt, a közlekedőről nyíló kisebb termek is tágabb értelemben 
értelmezhetőek a menzához kapcsolódóan. Vagyis a teljes alagsor, az 
abban található össze helyiséggel. Természetesen az egyes helyiségek 
funkciójuktól, adottságaiktól és a rájuk vonatkoztatható igényektől 
függően megőrizve saját önállóságukat is. Így az általunk megfogalmazott 
étkező nem 120 m2 alapterületű, és nem csak két helyiségből áll, hanem 
500 m2-t megközelítő, több eltérő minőségű és arányú tér összessége

> > >
Vizsgálati szempontok -
problémák
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melyek egymás mellé- és alárendelt viszonyban képesek lehetnek 
egy szerves, élő közösségi funkcióknak is helyet biztosító tércsoportot 
alkotni. Miután megfogalmaztuk a menza általunk értelmezett méretét 
és határát, a meglévő terek csoportosításába fogtunk, azokat a 
helyiségeket kiemelve, melyek a későbbiekben, a beavatkozás során 
többlettartalommal tölthetők fel. Így 3 halmazt képeztünk, melyben 
a dinamikus, lineáris mozgás helyszíne a folyosó, melyben viszonylag 
rövid ideig tartózkodunk, viszont nagyobb létszámú csoport esetén 
ez a tér a várakozásra, társas kommunikációra és interakcióra nyújt 
lehetőséget. A műhelyek olyan kisebb, zártabb egységek, melyekben 
már nyugodtabb, de sokrétű, kisebb és nagyobb csoportos foglalkozások 
is berendezhetőek, amennyiben megfelelően flexibilisen alakítható a 
belső elrendezésük.  A harmadik halmazt pedig maga az étkezőtér adja, 
hozzárendelve a jelenlegi vasalószobát is. Ezek elsődleges funkciója az 
étkezés, mely statikus téri szituációt feltételez, így kiemelten fontossá 
válnak a térben a tudatosuló és nem tudatosuló, állandó elemek, mint a 
bútorozás, a dekoráció, a fény és a színek. Ennek a három helyiségnek 
az esetleges egybenyitásával egy olyan összefüggő, nagy kiterjedésű 
közösségi teret kaphatunk, melyben a napi többszöri étkezések mellett 
az iskola rendezvényei és közösségi programok is helyet találhatnának 
maguknak egy esetleges átrendezéssel.

Harmadszor az építészeti probléma feltárások egy bevált 
módszeréhez folyamodtunk, participatív jelleggel beszélgettünk 
az iskola néhány tanulójával, és az iskola vezetőségével saját 
tapasztalataikról, észrevételeikről, azokról az igényekről, melyek a 
jelenlegi állapot hiányosságaiból fakadnak. A két oldal panaszai illetve 
igényei egybecsengtek, és viszonylag gyorsan sikerült olyan valós 
problémaköröket felállítanunk, melyek mentén elindulhatott a tervezési 
folyamat. Ilyen elsődleges problémakör a menza meglehetősen rossz 
hangulata, melyre a tanárok úgy reagálnak, hogy nem itt fogyasztják 
az ebédjüket, hanem az erre a célra alkalmatlan tanári szoba előtt. A 
gyerekeknek ilyen jellegű választásuk nincs, viszont nem szeretnek itt 
időt tölteni. Ennek háttérben valószínűleg olyan nem tudatosuló jellemzők 
állhatnak, mint a szagok, zajok, színek, fények, kényelmetlen bútorzat, 
melyek nagyon erős meghatározói egy téri használatnak, a térhez való 
viszonyulásunknak. A második nagy kör a műhelyek köré szerveződött, 
miszerint a kihasználtságuk ingadozó és a definiálásuk nem egyértelmű, 
így ezeknek szükséges az újraértelmezése.

A következő, nagy hangsúlyt kapó téma a kisebb, 2-3 fős találkozásokra, 
beszélgetésekre helyet nyújtó terek hiányára irányult. Vagyis olyan 
leválasztható, elvonulós vagy fixen kialakított zugokra, kuckókra nagy 
az igény, ahol a magánszféra szabályozása megvalósulhat, a gyerekek 
szünetekben kikapcsolódhatnak, vagy két tanár, vagy egy gyermek egy 
tanár között is lefolytathatók olyan beszélgetések, amelyre nagyobb 
közösségében nincs lehetőség.

> > >
Koncepcióvázlatok
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Menza - meglévő állapot
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Végül, de nem utolsó sorban a közösségi tér hiánya és egyben a tornatermi leterheltség körébe rendeződtek a problémák. Heti több, mint 
100 tornaóra megtartása a jelenlegi tornateremben lehetetlen, valamilyen szintű megoldást nyújt rossz időben az udvari sátorlefedés, de 
sajnos még sok esetben előfordul a folyosón való testnevelés is. Eredetileg a tornaterem fogadhatná magába a rendezvényeket, iskola méretű 
megmozdulásokat, viszont a túlterheltség miatt nem képes ezt a funkciót betölteni.
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TERVEZÉSI FOLYAMAT

AZ ELŐZŐEKBEN RÉSZLETEZETT PROBLÉMÁK megfogalmazásával 
megnyílt az út a megoldások keresésére, elindulhatott a tervezési 
folyamatunk. Egy ilyen sokrétű, teljes intézményt, az abban tanulók 
és dolgozók mindegyikét, és a mindennapi működését is érintő 
beavatkozást sok szempont alapján szükséges értelmezni és értékelni, 
amelyben szerepet kapnak nemcsak a tervezők és a használók, hanem 
gazdasági, téri és más tudományterületekre is kiterjedő (például 
környezetpszichológiai) aspektusok is.

Mindezeket figyelembe véve felvázoltunk három beavatkozási javaslatot, 
melyekhez négy szempontú skálát is rendeltünk, amin jelezhető az adott 
beavatkozás adott szempont alapján történő mélysége. A szempontok 
az építészeti beavatkozás mértéke, a költség, az idő, és az önkéntes-
közösségi munka voltak. 

ÉRTÉKELÉS
• a menza helyét nem szükséges megváltoztatni, mérete megfelelő
• többfunkciós közösségi térhasználatra alkalmassá kell tenni
• egyéni, kiscsoportos időtöltésre, foglalkozásokra kialakított kisméretű 
 helyek kialakítására igény van
• esetlegesen udvarkapcsolattal rendelkező bővítmény tervezése

FESTÉS, BÚTOROZÁS
A szempontok legminimálisabb szinten tartása minimális belsőépítészeti 
átalakítással valósítható meg, mely főként a burkolatokra, 
anyaghasználatra, színekre, világítóberendezésekre és bútorozásra 
koncentrál, a lehető legkevesebb új nyílászáró, illetve falmegnyitás 
alkalmazásával. Ez a folyamat viszonylag rövid idő alatt, kis költséggel, 
kis beavatkozásokkal, nagy önkéntes és közösségi munka lehetőségével 
belátható időn belül minőségi javulást eredményezhet a menza tér 
megítélésében és használatában, ám az iskola közösségi terekre kiterjedő 
igényeit és hiányosságait nem rendezi maradéktalanul.

› › ›
Menza - tervezett hangulat

^ ^ ^
Menza - meglévő állapot
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GÉPÉSZETGÉPÉSZET

ELŐTÉR KAZÁN

FAKOPÁNCS TEREM

LÉPCSŐH.
ÁTVEVŐ

ÖLTÖZŐ

MOSOGATÓKONYHA+ TÁLALÓ+ BÜFÉ

MOSDÓ

RAKTÁR

MENZA/
RENDEZVÉNYTEREM

KATICA TEREM

ELŐTÉR

KERENGŐ

RAKTÁR

bezárható
konyhapult

terem lehetséges
felosztása mobil fallal

zárható szekrény
gyerekeknek/
ülőfelület

zárható szekrény
gyerekeknek/
ülőfelület

lépcsős kialakítás/
ülőfelület

'kuckók'

TÉRALAKÍTÁS: az előző ponton túllépve, a meglévő problémákra valós megoldásokat keresve valószínűleg nagyobb beavatkozásra lenne 
szükség, mely természetesen több időt vesz igénybe, jóval költségesebb, és kisebb teret ad a közösségi munkavégzésre. Ebben a javaslatban 
a meglévő terek összenyitása, mobil falakkal való flexibilis átalakíthatósága, a falfelületek beépített bútorokkal való kiegészítése olyan új 
minőségű térhasználatra nyújtanak lehetőséget, mely nagyban segítené a közösségi és kiscsoportos igények kielégítését is.



22 menza

GÉPÉSZETGÉPÉSZET

ELŐTÉR KAZÁN

FAKOPÁNCS TEREM

LÉPCSŐH.
ÁTVEVŐ

ÖLTÖZŐ

MOSOGATÓ
KONYHA+ TÁLALÓ+ BÜFÉ

MOSDÓ

RAKTÁR

MENZA/
RENDEZVÉNYTEREM

ZSIBONGÓ

MULTIFUNKCIÓS TEREM

VETÍTŐSZOBA

ELŐTÉR

KERENGŐ

KERT

bezárható
konyhapult
tankonyha
kialakítására

terem lehetséges
felosztása mobil fallal

zárható szekrény
gyerekeknek/
ülőfelület

zárható szekrény
gyerekeknek/
ülőfelület

lépcsős kialakítás/
ülőfelület

'kuckók'

HOZZÁADÁS: Az iskola falain kilépve, egy új, a mai iskolai terekre vonatkozó igényekre jól reagáló, flexibilis, nyitott, tágas, világos tér 
hozzárendelése az alagsori menzatérhez. Ezzel a hozzáadással kialakulhat egy belső, zárt udvar, melyet körülzár egyik oldaláról a jelenlegi, 
de tereiben újraértelmezett étkező és közlekedő, másfelől pedig egy új közösségi tér, mely közvetlen kapcsolatot teremt az udvarral és a 
belső térrel, az alagsorral és a földszinttel. Ennek a hozzáépítésnek a tetején járható tető kialakítható, vagyis az udvar is bővülhet egy másfajta 
minőségű külső térrel.
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JAVASLATOK

A fenti 3 pontból a II. és a III. javaslatot dolgoztuk ki, melyek időben és 
anyagi szempontok alapján is elválaszthatók, de össze is kapcsolhatók, 
vagyis nem két külön megoldást fogalmaznak meg, hanem olyan, 
egymásra építhető, és hosszútávon ütemezhető fejlesztést, mellyel az 
iskola téri problémáira és igényeire megoldást keres.

II.  A TÉRALAKÍTÁS során a két étkezőtér és a vasalóhelyiség 
összenyitásával egy 135 m2-es többfunkciósan használható teret 
kapunk, melynek bútorozása változtatható az adott esemény vagy 
rendezvény igényeire szabva. A közlekedő felé több, nagyobb méretű 
nyílással megvalósítható a különböző minőségű terek összekapcsolása. 
A folyosó baloldali határoló fala mentén tároló felületeket terveztünk, 
melyekben a gyerekek zárható szekrényekben tárolhatják személyes 
holmijaikat. A beépített szekrényeket kisebb méretű beülő zugok 
tarkítják, 1-1 főnek pihenőteret biztosítva. Így a folyosó nem csak egy 
statikus térként jelenik meg, hanem aktív használati funkcióval is bővül. 
A műhelyek, vizesblokkok és raktárak rendezése során a kiszolgáló 
egységek a két műhelytér közé ékelődnek be, mindkét oldal felé azonos 
mértékű nyithatósággal.  A Fakopáncs teremben nagyobb méretű 
munkafelületeket alakítottunk ki, míg a Katicabogár teremben kisebb 
méretű, 3-4 fő elvonulására alkalmas, becsukható, leválasztható kuckók 
egészítik ki a változatosan használható (énekkari próba, hittanóra, 
háztartástan) helyiséget. Ebben a teremben, kissé átalakítva a tankonyhát 
becsukható felületként képzeljük el.

III.  A HOZZÁADÁSSAL a közlekedő jobb oldala megnyílik, kiegészül 
egy bevilágító, átrium jellegű udvarral, mely teljesen körbejárható, 
és összenyitható a körülötte végigfutó folyosószakaszokkal. Ezek a 
közlekedők zsibongóként, közösségi használatra alkalmas tércsoportként 
alakíthatók. Az új épületszárny nagy üvegfelületekkel megnyitott, udvarra 
vezető ki-és bejárattal rendelkező pihenő - aula - zsibongó, a gyerekek 
kötetlen, nyitott tere. A bővítmény tetején kialakítható járható tető, mely 
a megemelt földszintről 2 kijáraton keresztül közelíthető meg, így a 
földszintre is felkerül az új rész hangulata. A bővítéssel kitágul a menza 
és közlekedőjének tere, az alagsori zárt rendszer fellazul, világosabbá 
és nyitottabbá válik a tér, és ezzel a beavatkozással egy hangulatos, 
közösségi szint alakítható ki, mely helyet ad az egyéni, a kiscsoportos és a 
nagy közösségi megmozdulásokra is.

< < <
A jelenlegi hátsó, gazdasági udvar.

^ ^ ^
A bővítés helyszínrajza - a földszintről 
megközelíthető két tetőterasz.

FŐBEJÁRAT

TETŐTERASZ
TETŐTERASZ

KERT
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^ ^ ^ A meglévő pinceszint bővítése, az udvar szinjéhez képest süllyesztett közösségi terek kialakítás. A meglévő pincei folyosó megnyitása az 
új átrium felé, illetve a tetőterasz és földszint összekapcsolása.

› › › A bővítés látvány a hátsó udvar felől - egyben az udvarkapcsolat szélfogójának építészeti megoldása.
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KÖRNYEZET-
PSZICHOLÓGIAI
ASPEKTUSOK

A KÖRNYEZETPSZICHOLÓGIA olyan tudományterület, mely a környezet 
emberre gyakorolt hatását vizsgálja. Épített környezetben tehát építészeti 
és pszichológiai összefüggéseket vizsgál, azt, hogy hogyan befolyásolja 
az ember viselkedését, érzelmeit és gondolatait az adott tér és annak 
jellemzői. Ez a fajta vizsgálat különösen fontos a gyermekek egészséges 
fejlődése szempontból, melynek az otthon mellett a legfontosabb 
helyszínei az edukációs terek, jelen esetben az általános iskola. Ezért 
a kutatás és tervezés alatt olyan környezetpszichológiai fogalmakat 
alkalmaztunk és vizsgáltunk, melyek az építészeti elemek tervezésén 
túlmutatnak, egy komplexebb problémahálót rajzolnak fel, és ok-okozati 
összefüggésekre is rávilágítanak.

Az oktatási terek olyan kevert funkciót hordoznak, mely túllépve a 
csupán csak oktató szerepkörön, a szocializáció és társas ismeretek 
elsajátításában, a társadalmi értékek közvetítésében is felelősségteljes 
szereppel felruházottak. Az iskolai környezettel kapcsolatos észlelések 
kapcsolatban állnak a motivációval, önbecsüléssel, identitás 
kialakulásával, és a tanulmányi teljesítménnyel is, vagyis nagymértékű 
befolyásoló tényező a gyermekek életében. Abban az esetben, ha az 
iskolai környezet kialakítása nem megfelelő, a fizikai környezet és a 
használója között nem valósul meg a „összeillés”, az viselkedési és 
fejlődési zavarokhoz, megküzdési stratégiákhoz vezethet, stressz és 
agresszivitás kiváltó erejű. 

AZ ÉTKEZŐ elhelyezkedése és kialakítás az edukációs terekben kiemelt 
fontosságot kap, hiszen ezek nem csupán az étkezés terei, hanem olyan 
társas és szocializációs folyamatok helye, mely viselkedési formákat a 
gyermek elsajátíthat, gyakorolhat, közösségben élhet meg. Kultúránkban 
az étkezés erős közösségformáló és aktív része a mindennapoknak, 
így az iskolai életében is az, vagy azzá tehető. Elsődleges funkcióján túl 
csoportok kialakulását teszi lehetővé, viselkedésbeli normákat közvetít, 
és egészségtudatos magatartásra ösztönözhet. Tehát az étkezésen túl 
nagyon sok többlettartalommal rendelkezik, és még többel megtölthető, 
így érdemes lehet egyéb közösségi funkciók hozzárendelése is.
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^ ^ ^
Az átalakítás struktúrája - átnyitások, 
flexibilis terek
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A VIZSGÁLATOK ÉS TERVEZÉS alatt elsődlegesen a téri jellemzőkre 
koncentráltunk, azok környezetpszichológiai tényezőit rendszereztük. 
Két fő fogalomkört alkalmaztunk, az egyik a kemény és lágy terek 
mibenléte, a másik az ambiens, vagyis nem tudatosuló és a tudatosuló 
jellemzők összegyűjtése. A kemény terek jellemzője, hogy nem, vagy 
nagyon nehezen megváltoztathatóak, ilyenek például az épület szerkezeti, 
alaprajzi kialakítása, belmagassága és aránya, nyílások mérete és helye, 
a tér építészeti adottsági. Ezek jellemzően ambiens jellemzők, vagyis 
érzékeljük, de nem tudatosítjuk ezek ránk gyakorolt hatását, viszont 
nagyban befolyásolja viselkedésünket. Például alacsony, szűk térben 
nem szívesen tartózkodunk sokáig, inkább gyorsan áthaladunk rajta 
(folyosó). A lágy terek jellemzői, hogy könnyen alakíthatóak, gyorsan, 
flexibilisen átrendezhetőek, így az adott igényekre szabhatóak. Ilyenek 
általában a nyitott terek, melyben a mozgatható bútorok segítségével a 
használók alakíthatják magukra a teret, ez alkalmas nagy és kiscsoportos 
tevékenységekre illetve a magánszféra szabályozásra is, viszont magában 
hordozza annak lehetőségét, hogy nem alakulnak ki saját, megszokott 
helyek, vagyis fenn áll a veszélye, hogy helykötődés kialakulása nem 
érhető el. Az ambiens jellemzők közül kiemeltük a jelenlegi teret 
leginkább befolyásoló és alakító tényezőket, mint a természetes és 
mesterséges megvilágítás, a burkolatok és színek használata, a dekoráció 
és a zaj. Ezeket végigvizsgálva kirajzolódott, hogy min érdemes és min 
szükséges változtatni, melyek azok a tényezők, amik nem változtatható, 
de kiegészíthetők. 

Nagyon fontos azt látnunk, hogy az ember és környezete folyamatos 
kapcsolatban állnak egymással, és kölcsönösen hatnak egymásra. 
Így amint megváltoztatjuk egy tér tudatosuló vagy nem tudatosuló 
jellemzőit, az visszahat használójára, annak viselkedésében változások 
figyelhetőek meg, mely egy oktatási létesítmény esetében különösen 
nagy szerepet kap. Tehát az építészeti és környezetpszichológiai 
vizsgálatokat és beavatkozásokat egymással párhuzamosan érdemes 
és szükséges elvégezni, mivel ezek együttes ismeretében alakítható ki a 
legoptimálisabban használható tér.
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^ ^ ^
A tervezett bővítés struktúrája.
Kedvelt hely lehetősége a földszinten 
(tetőterasz) és a pinceszinten (süllyesztett 
átrium).
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