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bérház

bérház

1885
Diescher József
eklektikus
36622

bérház

1851-55
Hild Károly
klasszicista
36623-24

bérház

1908
Schannen Ernő
eklektikus
36625

bérház

1897
Zofahl Lőrinc
eklektikus
36626

1936
Taussig Béla, Róth Zsigmond,
Rosenberg József
modern
36627

Bródy Sándor utca
21.

19.

17.
15.
13.

1.

bérház

22-24.

Bérház, patika

1872
Gottgeb Antal
eklektikus
36621

3.

1880
eklektikus
36594

bérház

~1870
Bachmann Károly
eklektikus
36620

5.

lakóépület

26.

Horánszky utca

7.

Pázmány, Ipari Szövetkezetek Kulturális
és Művészeti Titkársága
1870
Buzzi Bódog
eklektikus
36595

28.

9.

1872
Schusbeck Pál, Buzzi Bódog
klasszicista
36618-9

A “kéményseprő ház“ Hild Károly tervezte klasszicista műemlék ház részlete.

bérház

1898
eklektikus
36617

Vörösmarty Gimnázium
1873-74
Diescher József
eklektikus
36616

Pázmány Péter Katolikus Egyetem
1897-99
Hofhauser Antal
eklektikus
36596

bérház

11.

30.
13.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem könyvtár
1871
Ámon József
eklektikus
36597

15.
32/a.

Színház- és Filmművészeti Főiskola

17.

1897
Hild Károly
eklektikus
36598

1910-11
Schwartz és Horváth
eklektikus
36600

19.

32/b.

21.
34.

23.

bérház

1880
Philipp József
eklektikus
36601

25.

36.

bérház
1891
eklektikus
36603

bérház

1897
Czigler Győző
eklektikus
36613
1886
Ámon József
eklektikus
36612
1975
kortársi modern
36611

bérház

1872
Schusbeck Pál
eklektikus
36610

bérház

~1885
eklektikus
36609

bérház

1890
Mészner és Arndt
eklektikus
36602

A tömb egyetlen modern épülete 1936-ból.

bölcsöde

Szentkirályi utca

bérház

bérház

1898-99
Fort Sándor
eklektikus
36614

bérház

bérház
1880
eklektikus
36599

1878
Pucher József
eklektikus
36615

Vörösmarty Gimnázium Horánszky utca 11-ben.

38.

bérház

1.

3.

2.

4.

6.

27.

1891
Greiner Adolf
eklektikus
36608

Krúdy Gyula utca

Mikszáth Kálmán tér

A tömb felfiatalabb tagja 1975-ből a Horánszky utca 21.
bérház
1904
Joó Lajos
eklektikus
36604

bérház

1907
Hofhauser Antal
eklektikus
36605

bérház
1897
eklektikus
36606

bérház

1893-94
Hofhauser Elek
eklektikus
36607

bérház

1893-94
Hofhauser Elek
eklektikus
36607
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Az egyesület célja a természeti és
kulturális sokféleség megőrzése,
a felelősségtudat megerősítése,
az állampolgári részvétel és környezettudatos magatartás megteremtése, egy jobb minőségű
élet eléréséhez.
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Védegylet
KÉZMŰVES BOLT

SZÁLLÁS
önkénteseknek

KÖZÖSSÉGI KONYHA

Közös ház:
kis költségvetésű, nonprofit szervezetek által közösen használt épület:

OKTATÓKERT

- melynek bérleti díja alacsony (azaz: lepusztult)

KÁVÉZÓ
fair trade
IRODA
+TEAKONYHA

- cserébe a csoportok vállalják a ház fejújítását, lakhatóvá tételét

Degrowth

- a „komfortfokozatot” az ökológia szemlélete szerint alakítják

LAKÁS

MŰHELY

- ezt a közösségteremtő szemlétet igyekeznek a lehető legtöbb városlakónak
A nemzetközi mozgalom hazai
csoportjának célja, hogy a
világban uralkodó „növekedés
centrikus” gondolkodás helyett a növekedéstől független
fejlődésre forduljon a figyelem,
az élet minden területén.

átadni a ház szabályozottan nyitott működése révén
- nyitottság feltétele, hogy biciklisen és gyalogosan könnyen elérhető legyen
a hely (belső kerületek)

Egy bringás közösségi
szerelőműhely, ahol
a közös tanuláson,
adomány gyűjtésen,
adomány kerékpárok
építésén van a hangsúly.

PIAC

ÜVEGHÁZ

Bringakonyha

Bringakonyha előzetes programja
/Liptay Orsolya/

Védegylet előzetes programja
/Tracey Wheatley/

degrowth városi kert előzetes programja
/Adrien Despoisse/

Degrowth központ előzetes programja
/Vincent Liegey, Adrien Despoisse/

(eddig a Szimplakert padlásán kaptak helyet, ezekben a hetekben költöznek átmeneti helyre)

Kert:

Udvar:
131m2 szabad terület, átjárásokkal, beszédfórum, növényspirál, növényfal kerítés helyett
Hátsókert:
210m2 közösségi kert: oktató veteményes, gyógynövényes 		
kert, biodinamika, permakultúra, magfogás /
orbáncfű, citromfű, csalán, kasvirág, menta.../ komposztálás, vízgyűjtő medence
Tetőkert:
sok fény, napsütő üzem /paradicsom, bazsalikom, levendula, petrezselyem, lopótök/
Tetőtér:
üvegház, palánta nevelés, teleltetés
Magastetők nagy vízgyűjtőfelület, további lehetőség környező házak közelsége.
Bp: évi 533mm/m2 - tető: 271 m2 - 130 m3
Kézi megművelés, kevés napfény.

Konferenciaterem:
közös előadások, beszélgetések, akár a pincehelyiségben
Étterem:
bár, minta étterem, slow food, közös főzés kerthelyiség
Konyha:
közösen használt konyha
Műhely:
bicikli műhely, recycle alkotóhely
Irodák:
irodahelyiségek 2-3 vagy egybenyitható, és egy külön a
mozgalom szervezőinek
Közös lakás:
lakások “shared space” 10 körüli ittlakó, közös terekkel és
eszkzökkel, kísérleti megoldásokkal

Közös irodatér:
50-60 m2 irodahelyiség, “széles lépcsőházzal” biciklivel
elérhető módon (biciki parkoló)
Műhely:
adománykészítő műhely, bringás közösségi műhely, megtanulható szerelés közösen használt szerszámokkal
Piac:
bringás bolhapiac az udvaron

városi tanya - kertészkedés, aszaló, vízgyűjtő, csirkék, függőkert, közös kert tanulásra, együttlétre
HUBX:
irodahelyiség - nagy, kényelmes, mozgatható, átrendezhető, összejövetelek, bulik, filmvetítések, tanfolyamok
Csendiroda:
pályázat írás, könyvelés, adminisztráció
Kisirodák:
több kisebb iroda, tárgyalóval
Műhelyek:
kreatív műhely - barkácsolás, recycle, re-bútor program
bringaműhely, pólónyomda, szövőszék
Konyha:
nyílt konyha - terasz bevonásával, a ház részére, vendéglátásra
Kávézó:
kávézó (fair trade), kerthelyiséggel, toldalék épület bevonásával
Mozgásterem:
a kerti aktív mozgást kiegészítő pihenő terem, jóga, meditáció
Hostel:
szálló szoba, ide érkező résztvevők, önkéntesek számára
Klubhelyiség

udvari szárny műhely
92,36 m2 konyha
4,43 x 20,80 m
bm 3,70 m

udvari szárny lakások
92,65 m2 hostel
4,64 x 20,80 m
irodák
bm 3,62 m

utcai szárny
59,82 m2
5,00 x 12,00 m
bm 3,65 m

utcai szárny
72,12 m2
5,00 x 14,40 m
bm 3,62 m

konferencia
kávézó
HUBX

udvar légtere

szomszéd udvar
udvar
116,07 m2 bolhapiac
9,70 x 12,55 m kerthelyiség

toldalék szárny
46,60 m2
5,00 x 7,70 m
bm 2,59 m kávézó

konferencia
iroda
hátsó udvar
219,63 m2
15,10 x 14,85 m kert

11,01 m2
4,53 x 2,49 m csendiroda

szomszéd udvar
légtere

kert légtere

tetőterasz
52,80 m2 jóga
5,48 x 9,48 m üvegház

Első megközelítésben lehetségesnek tűnő funkció-helyiség párosítások

41,01 m2 konferencia
3,96 x 10,26 m meditáló
bm 2,40 m

13,74 m2 csendiroda
3,22 x 4,27 m
bm 2,40 m

57,36 m2
4,85 x 11,87 m
bm 2,54 m
raktár

19,77 m2
1,90 x 9,75 m
bm 2,54 m raktár

műhely
kávézó
33,88 m2
4,61 x 7,36 m slowfood
bm 2,59 m konyha

Egymástól elkülönülő ill. egymást átfedő téri igények modellje
hátsó udvar
219,63 m2 kerthelyiség
15,10 x 14,85 m kert
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elgazosodott belső udvar, csemetefákkal, a szomszédos
udvarból néve. belső homlokzat függőfolyosóval

az utcai főszárny földszinti lakószobái. szétvert cserépkályhával, hiányzó ajtószárnyakkal

elgazosodott hátsó kert, tégla tűzfalakkal kerítve

az utcai főszárny emeleti lakószobái (szemben a cselédszoba). fényes, nagylégterű helyiségek.

a szomszéd házzal egyterű belső udvar,
a függőfolyosóról nézve

a hátsó szárny tetőtarasza

az oldalszárny fényes, asszimetrikus
enfilade-szerű szobasora

befogott, lebegő kőlépcső, kovácsoltvas korláttal (jó állapotban)

a hátsó kert megdöbbentő térfalai

a hátsó szárny kert felőli homlokzata

a hátsó keresztszárny belső lépcsője.
fenn a befalazott erkély, lent a kerti ajtó

a kisterasz alatti pince, látszó acélgerendás téglafödémmel

nyeregtető,
kettős hódfarkú
cserepfedéssel

oldalhatáron álló
épületszárny vakolt
hátsó homlokzata

utca főszárny
vakolt udvari homlokzata

díszvakolat

vakolt homlokzatú
hátsó keresztszárny

falnyílás
(ajtó)

tetőterasz
kovácsoltvas korlátja

kapcsolt gerébtokos,
kétszárnyú fa ablak

acélkonzolos erkély
kis terasz

tölgyfa
bejárati kapu

pincebevilágó nyílás

pincebevilágó ablak

a szomszédos ház
tűzfalán felfutó
téglakémények
félnyeregtető,
kettős hódfarkú
cserepfedéssel
fagerendás födém

hátsó szárny vakolt
udavari homlokzata
acél
függő tornác

kisméretű tégla
teherhordó fal
acélgerendás
téglafödém
pincebevilágó ablak
tégla
dongaboltozat

kovácsoltvas korlát
tardosi mészkő
függőfolyosó
vasbeton födém
sérült tetőszigeteléssel
kisméretű tégla
teherhordó fal

fagerendás födém
utcai főszárny
udvari vakolt homl.
kovácsoltvas korlát
tardosi mészkő
függőfolyosó
acélgerendás
téglafödém
udvari kapu

