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Ingatlanosok tudnának pontos képet adni, hogy hány külföldi vásárol lakást a 
 fővárosban, akik érdekes módon hamarabb látták meg a lehetőséget,  

amit az ódon falak rejtettek. Most egy olyan otthont mutatunk be,  
amelynek tulajdonosa külföldi állampolgár, ám mégsem idegen
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Itthon otthon

1 Remek kontrasztot alkot a lányszoba lila tapétája a nappali 
törtfehér színű falaival
2 A Kanadából hazahozott festmények teszik az étkezőt még 
hangulatosabbá
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Nagyon örültem, amikor egy kanadai házaspár 
keresett meg azzal a felkéréssel, hogy tervezzem 
meg nekik álmaik otthonát Budapesten. A há-
zaspár hölgy tagjának édesanyja még 
Magyarországon született, de később kivándorolt 

Kanadába. A magyar gyökereket keresve, arra a következtetésre 
jutottak, hogy Magyarországon szeretnének új életet kezdeni és 
lányuknak is szeretnék megmutatni a magyar kultúrát és értékeket. 

Hosszas keresgélés után a választásuk egy belvárosi, körgangos, 
nagypolgári lakásra esett, ami nagyon közel van a belvároshoz, de 
hátránya, hogy teljesen elhanyagolt volt, kihasználatlan belső terek-

kel és rossz műszaki megoldásokkal. A lakást eredeti állapotában 
két nagy szobára, konyhára és fürdőszobára volt felosztva, ami saj-
nos egyáltalán nem felelt meg a házaspár elképzeléseinek. 

De mit is szeretne egy külföldi megrendelő? Mindenféleképpen 
szerettek volna két hálószobát közvetlen fürdőszoba-kapcsolattal és 
különálló gardróbszobával. Ezen kivül még dolgozószobára és ter-
mészetesen tágas, nagy amerikai konyhás nappalira volt igény. 
Másik fontos kérés volt, hogy a nagypolgári jelleget próbáljuk 
megőrizni a nagy belmagassághoz illő magas, duplaszárnyú belső 
ajtókkal. Így az eredeti ajtókat, ablakokat újították fel és az új bel-
téri ajtókat is ennek szellemében készítette el az asztalos.

3 Mennyezetig futó betonhatású greslap adja meg a 
hátterét a modern konyhának
4 Ezúttal a lichthof ablak a konyhának szolgáltatja a 
megfelelő fényt
5 Új szövetet kaptak a régi bútorok, amelyek már 
jobban illetek az enteriőrhöz
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A tervezést megnehezítette a társasház alapszabályában rögzített 
és mindenki által elfogadott megállapodás is, miszerint vizes hely-
ség csak vizes helység alá/fölé kerülhet, így ezek helyét nem lehet 
módosítani, illetve hogy a lakásban található főfalhoz nem lehet 
hozzányúlni. Ennek megfelelően alakult ki a végső elrendezés, ami 
végül talán a legjobb is lett.

A házaspár álma az volt, hogy tágas terek, minőségi anyagok 
jellemezzék otthonukat. Ennek fényében elvetettük a kis előszoba 
megépítését. Ezért már belépéskor az amerikai konyhás nappaliba 
érkezünk, ahol rögtön szembe tűnik egy igazán ipari étkezőasztal, 

a maga csiszolt és koptatott fém asztallapjával. Ezt egy olyan bolt-
ban találtuk meg, ahol régi bútorokat újítanak fel. Az étkezőszékek 
elegáns megjelenése remekül kiegészíti a koptatott asztalt. A nap-
pali bútorait még Kanadából hozták haza, de mivel azok színe már 
nem passzolt az új lakáshoz, ezért ezeket áthúzattuk és szófát is 
készíttetünk hozzá egy kárpitos műhellyel. A konyha munkalapja 
és a falra került nagyméretű greslapok is mind időtálló és minőségi 
anyagok. A tágasságot csak fokozza, hogy a konyhában nem kerül-
tek felső szekrények a falra. 

A rossz tagoltság és elrendezés ellenére sikerült megvalósítani azt, 
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6 A dolgozószobán keresztül jutunk el a szülői hálóba
7 A balerinát ábrázoló festmény lett a hálószoba dísze
8 Még otthonosabbá teszi a sok könyv a dolgozószobát
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hogy még a dolgozószoba is közvet-
len fényhez jusson; igaz, a teljes levá-
lasztását így nem tudtuk megoldani, 
hanem átjáróként is funkcionál a nappaliból a hálószobába. 

Mivel a vizes helységeket csak a meglévő fürdőszoba helyére 
lehetett kialakítani, így sajnos egyik hálószoba sem lehetett fürdő-
szoba-kapcsolatos. Kifejezett kérés volt viszont, hogy a lakás két 
fürdőszobás legyen a kényelmesebb és zavartalanabb együttélés 
érdekében, ennek megfelelően két kisebb fürdőszoba került a 
korábbi hatalmas és persze kihasználatlan fürdőszoba helyére. A 
mosókonyhát és kazánt ügyes megoldással a fürdőszobák melletti 
nagy gardróbszekrényben rejtettük el.

A gardróbszobákra való igényt mindenhol a padlótól a plafonig 
érő beépített szekrényekkel oldottuk meg. A szülői hálóban egy 
pengefal leválasztással takartuk el a szekrényeket, a nagylány szobá-
jában pedig a beltéri ajtókhoz illő frontal tettük igazán hangulatos-
sá a szekrény megjelenését. A magasabb polcokon lévő ruhákat 
ruhalift segítségével tudják elérni a tulajdonosok.

A megrendelők igénye szerint kialakított tereket a Kanadából 
hazahozott festmények, képek elhelyezésével tettük még otthono-
sabbá. A család azóta teljesen berendezkedett nemcsak az otthoná-
ba, de a magyarországi életre is.
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9 Egy kis fürdőből sem hiányozhatnak a képek
10 Elengedhetetlen kellék a lányszobában a hatalmas tükör
11 Kovácsoltvas bútorok idézik a régmúlt romantikáját

Paraméterek, 
praktikák
� Rossz elrendezésű, kihasználatlan terek teljes 

átalakítása

� Vízesblokkok elrendezése a társasházi szabályok-

nak megfelelően

� Régi beltéri ajtók felújítása

� Meglévő bútorok és képek felhasználása


