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1. Bevezetés 
 

A tanulmány az Osztrák-magyar faépítészeti innovációs camp munkáit, eredményeit 

foglalja össze, mutatja be. Az összeállítás sorra veszi az egyes terveket, termékeket, 

megjelölve azok tervezőit, tervezési témáit, a meghatározott célcsoportot, valamint a 

terv, termék fontosabb műszaki tulajdonságait, beleértve a műszaki megoldásokat, 

elveket, felhasznált alapanyagokat.  

 

2. Einleitung 
 

Die Studie fasst die Arbeiten und Ergebnisse des österreichisch-ungarischen Holzbau 

Innovationscamps zusammen. Dabei werden die folgende Informationen dargestellt: 

Pläne, Produkte, Designer, Planungsthemen, definierte Zielgruppen, wichtigere 

technische Eigenschaften der Produkte, inklusive, technische Lösungen, Prinzipien und 

verwendete Rohstoffe. 

 

3. A rendezvény bemutatása 
 

A 2018. szeptember  17- 21. között lezajlott rendezvény olyan kreatív hallgatóknak 

nyújtott szakmai kibontakozási lehetőséget, ahol a kötelező tanulmányi feladatain túl, 

inspiráló közegben vezethették elő ötleteiket. Az ötnapos tábor alatt a résztvevők 

szakmai vezetés mellett dolgozták fel az általuk választott témát (választható témák 

voltak például: faépítészeti megoldások fesztiválok számára, moduláris faépítészet, 

kültéri közösségi bútor gyermekeknek, faszerkezetű kilátó, faépítészeti megoldások 

erdős vagy ligetes területen, horgászstég, faépítészeti megoldások mobil garázs és 

tároló funkcióval), s készítettek tervet elképzeléseik alapján.  

A rendezvénynek a Soproni Egyetem Ligneum Látogatóközpontja adott otthont. A 

kreatív munka szakmai előadások közbeiktatásával, 3-4 fős csapatokban zajlott.  
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Az elkészült terveket szakmai zsűri tekintette át, s döntésük alapján az alábbi tervek, 

elgondolások győztek: 

 

• Convivium (tervezők: Bauer Katharina, HolzerAnna, Kurkó Andrea), 

• Premium Home (tervezők: Kovács Dóra, Szendi Dorina, Máj Szabolcs, Zayzon 

Priszcilla Csilla), 

• The Steg (tervezők: Büchler Moritz, Flockert Simon, Vass Orsolya). 

 

4. Vorstellung der Veranstaltung 
 

Die Veranstaltung, die vom 17. bis 21. September 2018 stattfand, war eine 

professionelle Entwicklungschance für kreative Studenten, die neben ihren 

obligatorischen Lernaufgaben ihre Ideen in einem inspirierenden Umfeld führen 

konnten. Während des fünftägigen Camps diskutierten die Teilnehmer unter 

professioneller Leitung über das Thema ihrer Wahl (wählbare Themen waren: 

architektonische Lösungen für Festivals, Kindermöbel für öffentliche Räume, Holz-

Aussichtsturm,  architecktonische Lösungen für Waldbereich, Angelnsteg, modulare 

Holzarchitektur mit Molbilgarage oder Abstellraum) und erstellten verschiedene Pläne. 

Die Veranstaltung fand im Ligneum Besucherzentrum in Sopron statt. Die kreative 

Arbeit wurde in Teams von 3-4 Personen durchgeführt und mit Vorträgen ergänzt. 

 

Die fertig gestellten Pläne wurden von einer Fachjury überprüft, anhand ihrer 

Entscheidung gewannen die folgenden Pläne, Ideen: 

 

• Convivium (Designer: Katharina Bauer, Anna Holzer, Andrea Kurkó), 

• Premium Home (Designer: Dóra Kovács, Dorina Szendi, Szabolcs Máj, Csilla 

Zayzon Priscilla), 

• Der Steg (Designer: Moritz Büchler, Simon Flockert, Orsolya Vass). 
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5. Termékek, tervek bemutatása 
 

Az egyes terveket, elképzeléseket egységes struktúra szerint mutatjuk be. Az 

alapinformációk (termék/terv neve, tervezők) után a tervezés kiindulási alapját (téma, 

célcsoport), illetve az egyes elgondolások műszaki tartalmát láthatjuk.  

 

 
A termék megvalósulásának menete (forrás: tudasfelho.hu; Horváth Péter György 

(2012): Virtuális és valós megjelenítési technikák) 

 

A termék, illetve annak részei, először mint ötlet jelennek meg.  Ahhoz, hogy az mások 

számára is érthető legyen, rögzítenünk kell, bemutatható formába kell hoznunk. Ennek 

megszokott és jó módja a műszaki rajz, illetve a műszaki leírás. 
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6. Bröd 
 

A termék/terv neve:  

Bröd 

 

Tervezők:  

Beretzky Sarolta, Csermely Virág, Rank Dániel 

 

Tervezési téma: 

A csoport által választott téma a kiterjesztett élettér. Olyan műszaki megoldást álmodtak 

meg, mely segítségével a tulajdonos lakóterét terjesztheti ki, ezáltal megélve a természet 

adta élményeket, de mégis a zárt tér védettségét élvezve teheti ezt meg. A tervezőcsapat 

több funkciót nevezett meg épületegységének: kerti pavilon, teaház, szaunaház. A 

kialakítás egy egységet képezve készül, így megfelelő eszköz segítségével emelhető, 

szállítható, így a vevő által meghatározott helyre kész állapotban szállítható. 

 

Célcsoport: 

A termék célcsoportjának elsősorban azon középkorú, egyedülálló magánkert 

tulajdonosokat nevezték meg,  akik pihenési céllal szívesen ruháznának be egy nem 

megszokott kialakítású, formájú kerti házba. Emellett olyan szabadtéri közösségi helyek 

kialakításához is ajánlják terméküket, ahol sok fiatal megfordul, s a különböző társas 

érintkezésükhöz (zenehallgatás, beszélgetés, közös tanulás) szükséges fedett, zárt tér. 

 

Termékkörnyezet:  

A terméket egyértelműen kültérre szánták, olyan könnyen megközelíthető térrészre 

(családi ház kertje, közösségi tér), ahol esztétikai funkciót is be tud tölteni. A termék 

befogadásához nem szükséges extra kialakítás, pusztán szilárd, stabil felület. 
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Főbb tervezési szempontok:  

A főbb tervezési szempontok között az egyszerű és könnyű szerkezeti kialakítás, a 

kompakt méret (megközelítőleg 12 m2-es alapterület), valamint a környezetvédelmi 

szempontoknak való maximális megfelelés volt.  

 

Főbb anyagok, műszaki megoldások:  

A termék fő alkotóeleme egy merevítő váz, mely az összes beltéri elemet, térhatároló, 

illetve külső burkolati elemet tartja. A külső borítás időjárásálló kompozit 

lemeztermékek, illetve üvegtáblák. Az építmény ajtaja íves, lamellás kialakítású 

tolóajtó. 

 

Termék képe: 

 

 
Forrás: Beretzky Sarolta, Csermely Virág, Rank Dániel (2018): innovációs tábor - 

prezentáció 

A terméket karakteres formavilág jellemzi, s ez kiválóan tükrözi a 

megoldás kompakt mivoltát. Az építmény elülső oldalán található 

tolóajtón keresztül juthatunk a belső térbe. A szerkezet két oldala 

üvegezett, ezzel járulva maximálisan hozzá a nyitottság 

érzéséhez. 
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Forrás: Beretzky Sarolta, Csermely Virág, Rank Dániel (2018): innovációs tábor - plakát 



 

9 
 

 

7. The Steg 
 

A termék/terv neve:  

The Steg 

 

Tervezők:  

Büchler Moritz, Flockert Simon, Vass Orsolya 

 

Tervezési téma: 

Horgászathoz és egyéb vízparti, szabadidős tevékenységhez használható faszerkezetű 

építmény, tevékenységhez használható funkcionális felülettel és lakrésszel. 

 

Célcsoport: 

Elsősorban horgászok, valamint barátaik és családtagjaik számára tervezett létesítmény. 

Kialakítástól függően egy vagy több személy használhatja egyszerre. 

 

Termékkörnyezet:  

A tervezett kialakítás közvetlenül a víz partjára helyezve tölti be legjobban funkcióját. 

Ezen elhelyezéssel, funkcióival egyaránt kielégíti a horgászat fő (halfogás, dobás, 

fárasztás, csalizás) és kiegészítő tevékenységeinek (előkészítés, pihenés, mérlegelés, 

dokumentálás, tárolás) igényét. Az építmény egyaránt csatlakozik a parti illetve a tavi 

környezet rendszeréhez. A telepítés természetes vagy mesterséges partszegélyhez 

egyaránt illeszthető.  

 

Főbb tervezési szempontok:  

Tóparti tevékenységekhez, elsősorban a horgászathoz igazodó kialakítás volt az 

alapkövetelmény. Olyan szerkezet megalkotása volt a cél, amivel rugalmasan lehet 

kielégíteni a vízparti sporthorgászat igényeit. Megfelelő szabad felülettel rendelkezzen, 

biztosítson az időjárás hatásaival szemben védelmet, ugyanakkor kényelmes hátteret 

biztosítson minden felhasználó számára.  
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Főbb anyagok, műszaki megoldások:  

A stég alapvetően három szerkezeti egységet foglal magába. Tartalmaz egy 

alapszerkezetet, mely megfelelő magasságban stabilan tartja a part és a vízfelület 

határán a teljes építményt. Ezen helyezkedik el a horgászsport űzéséhez szükséges sík 

felület, mely helyet biztosít az alapvető funkciókhoz: tárolás, horgászat… A fő 

funkciókat biztosító sík felület fölé magasodik a rácsos szerkezetű állvány, mely 

membránként feszíti ki a válaszfalakat, ezzel definiálva a belső teret. A belső tér 

nagysága a megrendelő igényeire szabható. 

A szerkezet fa elemekből álló váz, melyeket acél elemek kapcsolnak össze. A falak textil 

alapú határoló sátorvászon (vízlepergető, szélálló, UV-stabil) felületek. 

 

Termék képe: 

 
Forrás: Büchler Moritz, Flockert Simon, Vass Orsolya (2018): innovációs tábor - 

prezentáció 

A szerkezet V pozícióban elhelyezett oszlopai messziről hívják fel 

a figyelmet a szerkezetre. Formavilága illeszkedik a funkciókhoz, 

ezzel is támogatva a kényelmes és biztonságos használatot. A 

szerkezet szélességben bővíthető, így ikerrendszerű kialakítás is 

megoldható, azaz sorolással több egység kapcsolható egymáshoz.  

 

 

 

 



 

11 
 

 

Forrás: Büchler Moritz, Flockert Simon, Vass Orsolya (2018): innovációs tábor - plakát  
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8. Velit Piano 
 

A termék/terv neve:  

Velit Piano 

 

Tervezők:  

Bene Nikoletta, Karsai Gyöngyi, Dinnyés Bence, Horeczki Dávid 

 

Tervezési téma: 

Közösségépítő pihenőbútor és közösségi téralkotó tervezése. 

 

Célcsoport: 

A tervezők első körben kisiskolás korú gyermekek számára tervezték terméküket, 

azonban más, felsőbb szintű oktatási intézmény tanulói igényeit is kielégíti a termék. 

 

Termékkörnyezet:  

Iskolás korú fiatalok számára kialakított kültéri közösségi terébe tervezett bútor, 

téralkotó. A hagyományos iskolaudvarok, parkok bútorait kiegészítve használható a 

csoport által tervezett termék. A telepítéshez szilárd, megfelelő esővízlefolyású talaj 

(betonozott felület, ütéscsillapító gumitéglás borítás…) szükséges.  

 

Főbb tervezési szempontok:  

 Az iskolás korú gyerekek számára szükséges egy olyan “várakozó tér”, ahol 

szünetekben vagy hazatérés előtt tartózkodhatnak, megvárhatják kísérőiket, szüleiket. 

Ezen várakozás kényelmesebbé, pedagógusok által ellenőrizhetővé tétele 

elengedhetetlen az iskolai környezetben. A tervezett kialakítás megfelelő helyet biztosít 

a gyermekek számára. 

 

Főbb anyagok, műszaki megoldások:  

Az interaktív kültéri bútor pihenő és játszó felületet biztosít a várakozás során. A 

zongorát utánzó kialakítás árnyékoló felülettel rendelkezik ezzel is biztosítva az 



 

13 
 

ergonómiai igények kielégítését. A színes, fekvőfelületként is használható kialakítás 

megfelelő játszós felületet biztosít a gyermekek számára. 

 

Termék képe: 

 

 
Forrás: Bene Nikoletta, Karsai Gyöngyi, Dinnyés Bence, Horeczki Dávid (2018): 

innovációs tábor - prezentáció 

A zongora megszokott látványát utánzó közösségi bútor számos 

ülőfelülettel rendelkezik, így szolgálva akár csoportosan is a 

felhasználó fiatalok igényeit. A szerkezet árnyékolóval 

rendelkezik, ezzel biztosítva kellemes környezetet a meleg, napos 

időjárás esetén is.  
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Forrás: Bene Nikoletta, Karsai Gyöngyi, Dinnyés Bence, Horeczki Dávid (2018): innovációs 

tábor - prezentáció 
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9. Festival furniture 
 

A termék/terv neve:  

Festival furniture 

 

Tervezők:  

Kopacz Gyöngyvér, Nagy Vivien, Kalmár Laura 

 

Tervezési téma: 

Fesztivál bútor, kültéri zenei rendezvényeket támogató téralkotó elem. 

 

Célcsoport: 

A csoport a könnyűzenei fesztiválokat döntő többségében látogató 20-30 éves 

korosztályt célozta meg termékével. Olyan pihenőegységet terveztek, amit a 

célcsoportba tartozó személyek egyénileg, illetve csoportosan is használhatnak.  

 

Termékkörnyezet:  

Kültéri fesztiváli környezet, ahol termett talajon, illetve szilárd burkolaton egyaránt 

telepíthető a rendszer. A terméket borulás ellen a környezetben rögzíteni szükséges. 

Elrendezésének köszönhetően megfelelően illeszkedik környezetébe. Használható 

egyedileg, illetve csoportos elrendezésben is, ezzel támogatva a környezet interaktív 

berendezését.  

 

Főbb tervezési szempontok:  

A termék olyan pihenést, társas érintkezést biztosító környezeti elem, kültéri bútor, mely 

igen hasznosnak tekinthető a nevezett kültéri rendezvényeken. Kialakításának 

köszönhetően egyaránt alkalmas pihenésre, beszélgetésre, zenehallgatásra.  Fontos 

tervezési szempont volt továbbá a lapraszerelhetőség, a könnyű összeállíthatóság, 

szerelhetőség. Hasonló alkatrészekből épül, így javítása, az alkatrészek cseréje 

egyszerűen megoldható.  
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Főbb anyagok, műszaki megoldások:  

A megálmodott szerkezet alapvetően egy keretegyüttes, ahol az egyes keretek 

biztosítják a szükséges főfunkciók teljesülését. Ezekre szerelhetők fel a függőágyak, az 

árnyékolók, valamint az általuk határolt területek fogadják be a kiegészítő bútorokat, 

például babzsákokat. Az egyes keretek oldható kötésekkel csatlakoznak egymáshoz, így 

a komplex rendszer szállítása is könnyen megoldott.  

 

Termék képe: 

 
Forrás: Kopacz Gyöngyvér, Nagy Vivien, Kalmár Laura (2018): innovációs tábor - prezentáció 

A fesztiválbútor egyben téralkotó elem is. Az igényeknek 

megfelelő kiegészítőkkel lehet felszerelni: függőágy, árnyékoló..  

Az egyes keretek nagyobb egységként összeillesztve akár 

reklámhordozóként is használhatóak.  
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Forrás: Kopacz Gyöngyvér, Nagy Vivien, Kalmár Laura (2018): innovációs tábor - plakát 
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10. Flower tower 
 

A termék/terv neve:  

Flower tower 

 

Tervezők:  

Christina Stix, Franz Stefan, Óry Botond Imre 

 

Tervezési téma: 

Faszerkezetű kilátó közösségi használatra. 

 

Célcsoport: 

Kiránduló csoportok, nem és kor megkötése nélkül. 

 

Termékkörnyezet:  

A kilátó, megjelenésének köszönhetően, egyaránt telepíthető természeti, illetve épített 

környezetbe. Az építmény funkciójából adódóan közvetlenül kapcsolható 

környezetéhez. A szerkezet magasságát a környezet elemeinek magasságához illesztik, 

ezzel biztosítva a főfunkció teljesülését.  

 

Főbb tervezési szempontok:  

A csoport olyan, nem megszokott funkciójú és megjelenésű kilátót tervezett, mely nem 

csak a tájba illeszkedik, hanem a megszokott elrendezéstől maximálisan eltér. 

Kialakításának köszönhetően speciális élményt ad a felhasználóknak.    

 

Főbb anyagok, műszaki megoldások:  

Acél és fa szerkezet kombinációja, amely kompozit szerkezetekkel megerősítve tölti be 

funkcióját. A kilátó lépcsőszerkezetén keresztül közelíthetjük meg a kilátószintet. A 

burkoló felületet, virágszirmokat imitáló héjazatot, mechanikus szerkezet segítségével 

a látogatók mozgathatják igényeiknek megfelelően.  
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Termék képe: 

 
Forrás: Christina Stix, Franz Stefan, Óry Botond Imre (2018): innovációs tábor - prezentáció 

A kilátó felső szintje csigalépcsőn közelíthető meg, mely a 

virágszimbólum szárában helyezkedik el. A kilátószintet 

virágszirmok zárják körbe, melyek egy egyszerű mechanikus 

szerkezet segítségével ki-be nyithatók és zárhatók a felhasználók 

által.  
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Forrás: Christina Stix, Franz Stefan, Óry Botond Imre (2018): innovációs tábor - plakát 
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11. Geo Box 
 

A termék/terv neve:  

 Geo Box 

 

Tervezők:  

Csoma Joel, Bárkay Gergely, Erdős Áron, Nagy Vivien  

 

Tervezési téma: 

Faépítészeti megoldások ligetes területen. 

 

Célcsoport: 

20-30 év közötti, kerttel rendelkező háztulajdonosok, akik szeretnének egy egyszerű 

szerkezetből megoldott, a klasszikus hintaállványhoz hasonló kerti lugasban pihenni, 

szabadidőt eltölteni. 

 

Termékkörnyezet:  

A tervezett szerkezet kerti környezetbe ágyazott építmény. Olyan hely, ahova az ember 

kimegy, de mégis a “bent lenni” érzés fogadja. A szerkezet erdős, ligetes, illetve pázsitos 

területen is felállítható. 

 

Főbb tervezési szempontok:  

Részben fedett, részben pedig nyitott szerkezeti kialakítás, ezzel keltve a védettség 

érzését kültérben. Mivel a szerkezetet természeti környezetbe szánták, így annak 

anyagának, illetve szerkezetének is sugallania kell a természetességet.  

 

Főbb anyagok, műszaki megoldások:  

Tömörfa szerkezeti kialakítás, természetes alapanyagokból készült héjszerkezet, mely 

védi a felhasználókat valamint a szerkezetet az időjárás viszontagságaitól. Az egyszerű 

vázszerkezet alapjai oszlopok, melyek  a tetőt tartják. A vázszerkezetre hinta kerül 

felfüggesztésre. Ez az aktivitást biztosító elem asztalt, illetve ülőfelületeket rejt 
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magában. A felhasználó számára a hinta átszerelhetősége, áthelyezhetősége adja a 

variálhatóságot.  

 

Termék képe: 

 
Forrás: Csoma Joel, Bárkay Gergely, Erdős Áron, Nagy Vivien (2018): innovációs tábor - 

prezentáció 

A szerkezet fő alkotója egy gerendaépítmény, mely a hasáb alakú 

tér élein fut. Ezen fő szerkezeti egység egyben az építmény 

tartószerkezete is. Erre illeszkedik a tetőhéj, illetve erre 

telepíthetőek a mellékfunkciókat biztosító elemek: hinta, 

tárolóelemek, pad… 

 



 

23 
 

 

Forrás: Csoma Joel, Bárkay Gergely, Erdős Áron, Nagy Vivien (2018): innovációs tábor - 

plakát 
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12. Over the top 
 

A termék/terv neve:  

 Over the top 

 

Tervezők:  

Goda György, Baranyai Kitti, Reichsiegl Nicole, Endresz Noémi 

 

Tervezési téma: 

Tízemeletes panelházak tetejére szánt különböző funkciójú életterek.  

 

Célcsoport: 

A tervezett épület-kiegészítés funkciójából és méretéből adódóan több célcsoportot is 

megcéloz. Kisebb méretű otthonok kialakítása esetén kisebb jövedelemmel rendelkező 

személyeket, nagyobb egységek esetén tehetősebb, luxust megfizetni szándékozó 

személyeket lehet megcélozni. Mivel a kialakítás számos extrával rendelkezik 

(elhelyezkedés, kilátás, egyedülállóság), könnyen megtalálható a kitűzött célcsoport.  

Összefoglalva rögzíthetjük, a kialakítandó lakóterek nagyságától függően a konkrét 

célcsoportok lehetnek kispénzűek, vagy éppen tehetősebb személyek.  

  

Termékkörnyezet:  

A tervezett terek toronyházak, tízemeletes panelházak legfelső szintjére megálmodott 

megoldások, melyek ugyan városi környezetben helyezkednek el, magassági 

pozíciójukból következően speciális környezettel rendelkeznek. Toronyházak felső 

szintjei klasszikusan jó panorámával rendelkeznek, azonban az erre épített magasítás 

további élményt nyújt a felhasználóknak.  

 

Főbb tervezési szempontok:  

Többek között a megszokott toronyházak egyhangúságát hivatott megtörni ezen 

ráépítéses elképzelés. Olyan élettér-kiterjesztés volt a cél, mely egyszerűen megoldható, 

mégis határozott választ ad a megnövekedett igényre a lakóterek tekintetében. 
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Könnyűszerkezetes kialakításának köszönhetően,  rendszer bármely toronyházra 

illeszthető, így megfizethető otthont biztosít igénylői számára.  

A kialakított lakóterek mellett közösségi terek létrehozásának lehetőségét is rejti az 

elgondolás. Ilyen módon sportszobák, jóga termek, illetve wellness egységek is 

kialakíthatóak.  

 

Főbb anyagok, műszaki megoldások:  

A tervezett szerkezet alapvetően gerendás rácsszerkezet, mely előregyártott 

könnyűszerkezetes panelokkal kerül kitöltésre. Az egyes csomópontok acél elemekkel 

kerülnek kialakításra. A rendszer hőszigetelése a könnyűszerkezetes megoldások 

lehetőségeivel azonos.  

 

Termék képe: 

 

Forrás: Goda György, Baranyai Kitti, Reichsiegl Nicole, Endresz Noémi (2018): innovációs 

tábor - prezentáció 

A terv tízemeletes toronyházak felső szintjeire ráépítésként 

létrehozandó bővítés, további belső terek kialakítása. A 

megálmodott szerkezet könnyűszerkezetes építmény, mely 

könnyen és egyszerűen szerelhető, illetve helyszínre szállítható.  
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Forrás: Goda György, Baranyai Kitti, Reichsiegl Nicole, Endresz Noémi (2018): innovációs 

tábor - plakát 
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13. La Mella 
 

A termék/terv neve:  

 La Mella 

 

Tervezők:  

Nánai Szandra, Pósfai Barbara, Pócsik Dávid 

 

Tervezési téma: 

Bővíthető nyaralóház, exkluzív megjelenéssel, szerkezeti aktivitással. 

 

Célcsoport: 

A termék célcsoportja a 30 év körüli, tehetősebb korosztály, akik hajlandóak átlag feletti 

összeget költeni egy exkluzív kisebb nyaralóra, hétvégi házra. 

 

Termékkörnyezet:  

A termék környezete egyértelműen nyaraló-pihenő övezet, ahol kiemelt, szigetként 

jelenik meg a megálmodott épület. Szerkezeti kialakításának köszönhetően egyaránt 

telepíthető növényzettől mentes, illetve alacsony növényzettel borított felületen, akár 

ártéren is. Lépcsős kiegészítéssel vízfelület mellé közvetlen eléréssel is telepíthető.  

 

Főbb tervezési szempontok:  

A csapat alapvető elképzelése az volt, hogy a tervezett nyaralóház a klasszikus 

épületélményen túl további benyomásokat, hatásokat adjon a felhasználóknak. Ezt 

szerkezeti kialakítással, anyaghasználattal, illetve elrendezéssel kívánják elérni.  Az 

alapgondolat, az elképzelés az alábbi fogalmak mentén rajzolódott ki: kontraszt, sziget, 

lebegés, textil, hó, borítás, árnyék, szeletelt, ritmika, áttört, üveg, lábak.  

 

Főbb anyagok, műszaki megoldások:  

A szerkezet működésének alapgondolata a tolható lamella-rendszer. Alaphelyzethez 

képest az oldalfalak kitolhatóak, ezzel bővítve a nyaralóház hasznos belső terét. Az 



 

28 
 

épület három fő egységből áll: homlokzati lamellák, melyek egyben sorolt keretek, 

eltolható lamellák, illetve a hátsó homlokzat. A szerkezeti elemek rétegragasztott tartók, 

melyeket acél elemekkel kapcsolnak össze.   

 

Termék képe: 

 
Forrás: Nánai Szandra, Pósfai Barbara, Pócsik Dávid (2018): innovációs tábor - prezentáció 

A nyaralóház oszlopos szerkezeten nyugszik, így emelkedve ki 

környezetéből. Az oszlopok kétrétegű keretszerkezethez 

kapcsolódnak, amik a lakótér szerkezeti egységét biztosítják. Ezen 

keretegyüttes belső szerkezete teszi lehetővé a nagyobbítást, a tér 

fizikai növelését. A keretek által képzett felületek a fő-, illetve az 

oldalhomlokzaton üvegborításúak.  
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Forrás: Nánai Szandra, Pósfai Barbara, Pócsik Dávid (2018): innovációs tábor - plakát 
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14. Benchere 
 

A termék/terv neve:  

 Benchere 

Tervezők:  

Németh Hajnalka Anna, Boós Veronika, Csák Vince  

 

Tervezési téma: 

Sharing economy - könyv és kültéri bútor 

 

Célcsoport: 

A tervezők kortól és nemtől függetlenül a természetbarát “könyvmolyokat” jelölték 

meg. Olyan személyeket, csoportokat, akik örömmel töltik szabadidejüket olvasással, s 

ezalatt szívesen tartózkodnak kültéren, a természetben.  

 

Termékkörnyezet:  

A termék bármely közforgalmú helyen, legyen az bel- vagy kültér, elhelyezhető. 

Kialakításából következően sorolható, így adva impozánsabb megjelenést. 

 

Főbb tervezési szempontok:  

Könyvmegosztást szolgáló közösségi bútor lévén alapvető követelmények, melyek a 

tervben megjelennek, a strapabíróság, az időjárásállóság, valamint a tisztíthatóság. A 

tárolást biztosító rekesz, melyekbe a könyveket helyezhetjük, kellő védelmet kell  

biztosítson kültéri használat esetén az időjárás hatásai ellen. Több pad sorolással is 

elhelyezhető, ezzel növelve a kisebb-nagyobb csoportok társas érintkezésének 

lehetőségét. 

 

Főbb anyagok, műszaki megoldások:  

A pad három fő egységből áll: tárolórekesz, ülőfelület, állványzat. Az állványzat 

sablonba öntött beton, melyre dübelezés segítségével rögzítjük a fa ülőfelületi elemeket. 

A tárolóelem szintén beton anyagú, fa fiókkal ellátva.  
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Termék képe: 

 
Forrás: Németh Hajnalka Anna, Boós Veronika, Csák Vince (2018): innovációs tábor 

- prezentáció 

A pad, illetve a különálló ülőke dekoratív eleme lehet kültéri 

közösségi tereknek, amellett hogy az olvasás és a könyvcsere 

lehetőségét is biztosítja. Több pad egy helyen történő 

elhelyezésével csoportok számára biztosíthatunk kikapcsolódási 

lehetőséget. 
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Forrás: Németh Hajnalka Anna, Boós Veronika, Csák Vince (2018): innovációs tábor - plakát 
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15. Garden-box 
 

A termék/terv neve:  

Garden-box 

 

Tervezők:  

Nina Vrbicky, Sonja Melanie Wanzenböck 

 

Tervezési téma: 

 Moduláris faépítészet, faépítészeti megoldások erdős vagy ligetes területen. 

 

Célcsoport: 

2-8 fő számára tervezett szabadidős tér, olyan felhasználók számára, akik a 

rendelkezésükre álló életteret extra funkciókkal szeretnék kiterjeszteni. 

 

Termékkörnyezet:  

A termék kültérre, elsősorban családi házak kertjébe, magántulajdonú belterületre 

tervezett építmény.  

 

Főbb tervezési szempontok:  

A tervezők ezen termékükkel egy kényelmes, extra funkciókkal (pezsgőfürdő, bár, 

tárolóegységek, pihenőfelületek) ellátott  kiterjesztett lakóteret kívántak létrehozni. A 

szerkezet tervezésének egyik sarokpontja a maximális alapterület, mely 20 m2 (engedély 

nélkül beépíthető maximális alapterület - osztrák jogszabályi háttér). Az alapterület 

maximalizálása mellett a könnyű szállíthatóság, valamint a faszerkezetű kialakítás jelent 

meg még alapkövetelményként.  

 

Főbb anyagok, műszaki megoldások:  

A kiterjesztett lakótér ezen megoldása CLT technológián alapuló vázszerkezet, melybe 

könnyűszerkezetes panelok kerülnek falelemként. Az így kialakított szendvicsszerkezet 

az adott funkcióhoz megfelelő hő-, hangszigetelő tulajdonsággal rendelkezik. 
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Nyílászárói fa alapanyagúak, ablakai fixek, ajtaja harmonika szerkezetű teraszajtó. A 

belső tér fűtése infrapanelos fűtési rendszerrel működik. A kialakított tér külső igény 

szerint külső teraszelemmel bővíthető.  

Az építmény befoglaló mérete, illeszkedve a szokásos szállítójárművek kapacitásához: 

5000x3320x2419mm (LxHxD). 

 

Termék képe: 

 

 
Forrás: Nina Vrbicky, Sonja Melanie Wanzenböck (2018): innovációs tábor - prezentáció 

A konténer-szerű kialakításnak köszönhetően a szerkezet könnyen 

szállítható, adott helyszínre helyezhető. A konstrukció 

könnyűszerkezetes megoldással készül, különböző, a megrendelő 

igényeinek megfelelő kialakítással. Igény esetén külső 

teraszelemmel kiegészíthető ezzel növelve a termék használati 

értékét.  
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Forrás: Nina Vrbicky, Sonja Melanie Wanzenböck (2018): innovációs tábor - plakát 
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16. Convivium 
 

A termék/terv neve:  

 Convivium 

 

Tervezők:  

Bauer Katharina, HolzerAnna, Kurkó Andrea  

 

Tervezési téma: 

Faépítészeti megoldások erdős, ligetes területen. 

 

Célcsoport: 

Az építményt a Páneurópai piknik 30. évfordulójára tervezték, így minden kiránduló, az 

emlékhelyet felkereső személy használója, célcsoportja az elképzelésnek. 

 

Termékkörnyezet:  

A tervezett emlékhely természeti környezetben, a magyar-osztrák határra illeszkedik oly 

módon, hogy az építmény hosszanti tengelye a képzeletbeli határvonalra esik, így a két 

oldalt elhelyezett bejárat két országra nyílik.  

 

Főbb tervezési szempontok:  

A főbb tervezési szempontok közé egyértelműen az építmény szimbolikája, annak 

elhelyezése, mondanivalója tartozik. Ezen elvárásokat teljesítését támasztja alá a 

rendszer szerkezeti megoldásai: nyitható felületek, belső tér kialakítása, ülőfelületek, 

árnyékolás, szerkezet időjárásállósága. 

 

Főbb anyagok, műszaki megoldások:  

Az emlékhely alapvetően egy keretes szerkezet, melynek zárófelületeit deszkázattal 

zárják le. A deszkázat hézagos illesztése megfelelő fényhatást és átszellőzést biztosít az 

építménynek. A belső tér megközelítése két irányból történik, a kialakítás funkciójából 

adódóan. A belső tér bútorzatát adó felületek (pult, pad) a falazatot adó deszkázatból 
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hajthatók ki. Helyszükség esetén azok visszahajthatók a falba, így növelve a belső 

hasznos tér méretét.  

Termék fotója: 

 

 
Forrás: Bauer Katharina, HolzerAnna, Kurkó Andrea (2018): innovációs tábor - prezentáció 

A kialakítás egyszerű szerkezete és megjelenése kiemeli az 

építmény mondanivalóját. A beltér két irányból, a két szomszédos 

ország irányából megközelíthető. A belső térben lehajtható ajtók 

és pultok segítik és biztosítják a kényelmes használatot.  
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Forrás: Bauer Katharina, HolzerAnna, Kurkó Andrea (2018): innovációs tábor - plakát 
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17. High5 
 

A termék/terv neve:  

High5 

 

Tervezők:  

Stefan Guttman, Alexandra Moser, Kiss Johanna Eperke, Urbán Eszter 

 

Tervezési téma: 

Moduláris bútor iskolaudvarra, tanulók által használt szabadidős, elsősorban kültéri 

terekre.  

 

Célcsoport: 

Elsősorban iskolás korú, 6 és 18 év közötti felhasználókat célozza meg a termék. 

Azonban jellegéből adódóan nem kizárt a megjelölt korosztálytól eltérő csoport sem, 

például felsőoktatásban tanuló személyek.   

 

Termékkörnyezet:  

A termék környezete oktatási intézmények udvara, közösségi terei, épített környezet 

által biztosított szabad terek. 

 

Főbb tervezési szempontok:  

A tervezésnél a felhasználók, a tanulók iskolai órákon kívüli igényeit vették figyelembe. 

A tanórákon kívül számos tevékenységhez kell kényelmes és nyugodt környezet, ahol a 

felhasználók leülhetnek, pihenhetnek. A tervezett egységek ezen igényeknek felelnek 

meg. 

 

Főbb anyagok, műszaki megoldások:  

A szerkezet központi egységéhez különböző elrendezéssel kapcsolható az öt különböző 

magasságú kiegészítő, melyek együttesen adják az ülő-, és fekvőfelületet. Az 
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elrendezési variációknak köszönhetően a rendszer a jelölt funkciókon túl számos 

járulékos módon is használható: válaszelem, színpad, dekoráció, háttér, posztamens, 

játszótér. Az egyes elemek tárolórekeszekkel rendelkeznek, így közösségi 

tevékenységhez is használhatóak a bútorok.  

 

Termék képe: 

 

 
Forrás: Stefan Guttman, Alexandra Moser, Kiss Johanna Eperke, Urbán Eszter (2018): 

innovációs tábor - prezentáció 

A központi hengeres elem köré szabadon helyezhető kiegészítő 

elemek adják a rendszer felületeit, illetve biztosítják a 

variálhatóságot. 
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Forrás: Stefan Guttman, Alexandra Moser, Kiss Johanna Eperke, Urbán Eszter (2018): 

innovációs tábor - plakát 
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18. Premium Home 
 

A termék/terv neve:  

 Premium Home 

 

Tervezők:  

Kovács Dóra, Szendi Dorina, Máj Szabolcs, Zayzon Priszcilla Csilla  

 

Tervezési téma: 

Bővíthető moduláris épület, moduláris faépítészet. 

 

Célcsoport: 

Pároknak, kisebb baráti társaságoknak, valamint 3-4 fős családok részére szánt lakótér. 

 

Termékkörnyezet:  

A Premium Home egyedi megoldásainak köszönhetően bármely évszakban, bármely 

környezetben használható a szükséges szerkezeti alap biztosítása esetén. A nyitáshoz 

szükséges hely biztosítása mellett ideális megoldás lehet kis, illetve nagyobb szabad 

terek esetén is.  

 

Főbb tervezési szempontok:  

A tervezés alapvető célja az volt, hogy egy olyan nagyobbítható lakórészt tervezzen a 

csoport, mely amellett hogy figyelemfelkeltő és elegáns, minden évszakban lakható, 

élhető és kényelmes belső teret biztosít. A tervezett egység nem fixen telepített, hanem 

mobil home-ként üzemetethető, azaz megfelelő szállítójárművel áttelepíthető. Ehhez 

tervezésnél figyelembe kellett venni a szállíthatóság kritériumait, a mérethelyességet is. 

Mivel a szerkezet tervek szerint  sorozatgyártásban készülne, a gyárthatóság ilyenfajta 

kritériumainak meg kell felelnie.  
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Főbb anyagok, műszaki megoldások:  

Az építmény három fő egységből áll. Található benne egy fix térrész, melyhez a 

kifordítható egységet és a teraszt fedő héjazat illeszkedik. A kifordítható elem 

függőleges tengelyen fordulva mozdítható, így növelve az építmény hasznos terét. A 

szerkezet csukott állapotban 36,2 m2, míg nyitott állapotban 46,2 m2. A terasz 10 m2-

es alapterületű.  

A lakóegység könnyűszerkezetes rendszeren alapul, mely fa vázzal és erre illeszkedő 

héjazattal bír. Az egyes terek héjazata a funkcióból adódóan változik, lehet üvegpanel, 

vagy szigetelt kompozit szendvicsszerkezet.  

 

Termék képe: 

 
Forrás: Kovács Dóra, Szendi Dorina, Máj Szabolcs, Zayzon Priszcilla Csilla (2018): 

innovációs tábor - prezentáció 

A Premium Home elnevezésű rendszer határtalan lehetőséget ad 

a természeti környezet ilyen jellegű élvezetéhez, a természet 

szabadságának megéléséhez. A kinyitható lakrész szabad és 

változtatható nézőpontot biztosít a használók számára.  
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Forrás: Kovács Dóra, Szendi Dorina, Máj Szabolcs, Zayzon Priszcilla Csilla (2018): 

innovációs tábor - plakát 
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