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E LŐ S ZÓ
Gáspár Péter építész-tervező. A születésnapjára készült
könyvben már szerepeltek az – eddigi munkásságának
legfontosabb mérföldköveit jelző – épületek. Ez a kötet
most az azóta elmúlt időszak termésébe ad betekintést.
Ahogy teltek az évek, úgy tisztultak le az épületek. A
szemléletváltás egy 11 éve épült sopronhorpácsi irodaházhoz kötődik. Ez volt az úttörője annak az új korszaknak, amely már mentes volt mindenféle sallangtól. Ezzel az
egyszerű tömegű, üveg-fa modern épülettel született meg
az új alkotói korszak.
A könyv lapjain található épületek már ezt az új irányt
képviselik. Nincs már bennük semmi bonyolultság,
felesleges díszítőelem, csak a letisztult, leegyszerűsödött
modern formavilág, amit a belsőépítész elképzelése alapján
berendezett lakótér tesz izgalmassá, és tölt meg élettel.
Ezek az épületek már a Gáspár házaspár, Szabina és
Péter közös munkái. Úgy egészítik ki ők egymást, hogy
közben szöges ellentétei egymásnak. Ez a kettősség
azonban jól megfér egymás mellett. Így alkotnak ők ketten
kerek egészet, és ettől lesznek olyan különlegesek az általuk tervezett és berendezett GÁS-PÁR házak.
Náluk az alkotófolyamat mindig közös munka eredménye, amit a megrendelővel egy alapos, mindent feltáró „nagybeszélgetés” előz meg, amely arra szolgál, hogy
kicsit megbízójuk lelkét is feltérképezzék. Mindig az ő
elképzeléseit formázzák aztán olyan szerves egységgé,
amitől az épület a beköltözés után valódi otthonként, és
nemcsak egyszerű lakótérként funkcionál.
Ez a többlet az, amit ők beletesznek minden általuk
megálmodott épületbe.
Szakmájuk elkötelezett híveiként mindig térben gondolkodnak, és már születése pillanatában pontosan
tisztába vannak azzal, milyen lesz majd a kész épület,
a színek és a formák hogyan válnak majd 3 dimenziós
valósággá a tervezőasztalon heverő rajzból.
Meggyőződésük, hogy építészként nagy a felelősségük. Hiszik, hogy ők tér- és időszobrászok is valahol.
Amit megálmodnak, az 50–100 évig ott fog állni, így nem
véthetnek a jó ízlés ellen. Kötelességüknek tartják, hogy
figyelembe vegyék az őket körülvevő világot, engedjék,
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Sopronhorpácsi irodaház, 1999.
hogy hasson rájuk, és ők visszahassanak rá, végeredményképpen pedig olyan épületet hozzanak létre, amely szerves
egységet alkot majd a környezetével.
A legfőbb szabály, amit mindig szem előtt tartanak, hogy
illeszkedjen az adott épület a körülötte lévő makro- és mikrovilághoz. Vallják, hogy egy épület milyenségét nem az
építész ízlése, hanem maga a tömege határozza meg. Ha
belesimul a környezetébe, nem hivalkodik, akkor sikeres
lesz 10–20 év múlva is.
Szakmájuk a hobbijuk is egyben. Megelégedettséggel és boldogsággal tölti el őket, ha egy terv megvalósul.
Rövid ideig gyönyörködnek még a művükben, kicsit hátradőlnek és élvezik a látványát, majd ismét nekiveselkednek,
és teljes odaadással, szívvel-lélekkel kezdenek bele egy új
kihívásba.

Szabina és Péter, 2017.
A vén Európát tartják a kultúra, és az építészet bölcsőjének, és ha utazni vágynak, az öreg kontinenst, azon belül
is legszívesebben Olaszországot választják úti célul.
Ha nyugalmat szeretnének, és kicsit visszavonulnának a
világ zajától, csendes, erdőszéli vidéki házikójuk felé veszik
az irányt.
Péter a horgászatban, Szabina a lovaglásban találta meg
azt a szabadidős tevékenységet, amelynek révén teljesen ki
tudnak kapcsolódni, és új energiákkal töltődni.
Ez a könyv róluk, kettőjükről szól. Közös munkásságukról, arról az összhangról, ami kettőjüket, és az általuk
megálmodott házakat is jellemzi. Arról a titkos esszenciáról,
amit beletöltenek minden épületükbe. Ami ezeket a házakat
egyedivé, nevüket védjeggyé, őket pedig igazi alkotópárrá,
GÁS-PÁR-rá teszi.

Szabina és lovai: Bodza és Pepie
GÁS-PÁR
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A Z É P Í T É S Z E K RŐ L . . .
G Á S PÁ R PÉ T E R
(Egy 2014-ben elhangzott beszélgetés rövidített változata)

Gáspár Péternek hívnak. Építész-tervező vagyok. A saját
irodámban dolgozom immáron 26 éve.
Én is, mint minden ember, már általános iskolában
elkezd gondolkodni azon, hogy vajon mi legyen, ha felnő.
Nekem könnyebb helyzetem volt, hiszem a saját családomból indultam ki. Hiszen édesapám is építész volt. Én
úgy nőttem föl, hogy láttam, amint édesapám nap-mint
nap hazajön, munka után még odaül az íróasztalához, hogy
rajzoljon még. Én nagyon gyorsan csatlakoztam hozzá.
Míg más gyerekek autókkal és a vonatokkal játszottak, én
elhelyezkedtem a rajzasztal mögött, és próbáltam házakat rajzolni. Később előkerültek ezek a rajzok, és a maguk
szintjén nem is voltak rosszak.
Hamar megfogalmazódott bennem, hogy én is építész
szeretnék lenni. Ehhez kellett az, hogy megfelelő iskolába kezdjek el járni, és a tanulmányaimat lelkiismeretesen
végezzem. Szerencsére sikerült.
Szombathelyen a Nagy Lajos Gimnáziumban végeztem,
amely a mai napig nagyon jó hírű iskola. 42 diákkal jártam
egy osztályba. Ebből mind a 42-en továbbtanultunk, és
mindannyian megálltuk a helyünket az életben.
Az volt a legnagyobb indíttatás a középiskolában, hogy
olyan fiúkkal és lányokkal jártam együtt, akik pontosan
tudták, hogy mit akarnak az élettől. Nekem kellett ez a példamutatás tőlük. Én is tudtam, hogy mi akarok lenni, csak
egy kicsit lusta voltam.
Olyan 21 éves koromban kezdtem el komolyabban foglalkozni saját magammal, a jövőmmel és a szakmámmal.
Addig valahogy jobban érdekelt a sport, a hobbi, a lányok,
és minden, ami ebben az életkorban más fiatalt is foglalkoztatni szokott, csak engem talán kicsit jobban, mint a
többieket.
A gimnázium elvégzése után először a főiskolára iratkoztam be. Pontosabban iratkoztam volna egyetemre is,
de nem vettek fel. Így kerültem én főiskolára. Mint koráb-
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ban említettem, hiába volt meg az indíttatásom, hogy mi
akarok lenni, a lustaság erősebb volt, így a kisebb ellenállás felé elmentem főiskolára. Elvégeztem ugyan, de utána
rájöttem, hogy ez még kevés.
Ezután végeztem el a Műszaki Egyetemet levelező tagozaton. Havonta egy hetet töltöttünk az iskolában, – reggeltől
az éjszakába nyúlóan. Közben én már dolgoztam.
A karrierem a kivitelezésnél indult, mivel édesapám műszaki igazgató volt az akkori Állami Építőipari Vállalatnál.
Ez mai szemmel nézve nagyon-nagy vállalat volt, 4–5000
ember dolgozott ott. Oda tagozódtam be én is. Én voltam
az örökös segéd művezető. Ez azt jelentette, hogy édesapám, mint műszaki igazgató azt mondta, hogy édes fiam,
nincs mese, ki kell menni az építkezésre, ott kell dolgozni
a helyszínen. Aki nem tudja, hogy miből épül a ház – téglából, malterból –, abból soha nem lesz igazi mérnök! Így
történt, hogy egy faházban dolgoztam 6 éven keresztül.

Péter drága édesapja Gáspár Géza és Júlia, 1989.

Péter anyukája második férjével, Zoli bácsival

Péter testvére Zsuzsi, férjével Vilmossal
GÁS-PÁR

9

Péter legkisebb lánya Eszter, és vőlegénye Matyi
Mindenkit előléptettek, az összes fiatal mérnököt, csak
engem nem. Éveken keresztül 2500 Ft-os fizetéssel dolgoztam.
Mint utólag kiderült, édesapám sohasem írta alá a fizetésemelési papíromat. Lehetett mindenféle kormányrendelet,
arra fittyet hányt, és én nem kaptam béremelést. 8 év múlva lázadtam fel. Akkorra már elvégeztem az egyetemet, és
bejelentettem, hogy én ezt nem csinálom tovább.
Én tervezni akartam végre, mindig is erre vágytam. Adódott is egy lehetőség. Ekkor már a szocializmus a végóráit élte, de még mindig csak állami intézetben lehetett
tervezni. Magántervező csak családi házakat tervezhetett
otthon. A középületek tervezése ekkor még állami monopólium volt. Ilyen állami céghez volt lehetőségem elmenni
dolgozni. Ebből egyébként háromféle volt: városi tulajdonban lévő, állami- és mezőgazdasági profilú intézet.
Én ez utóbbiban helyezkedtem el.
Ahogy bekerültem, szinte azonnal – egy év elteltével – vezető tervező lettem. Furcsa volt olyan idős uraknak dirigál-
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Péter fia Pepe
ni, akik már évtizedek óta ott dolgoztak, hirtelen pedig én
lettem a főnökük.
Ott értem el az első sikereimet. Ekkora már a mezőgazdaság válságba jutott. Istálló helyet már ipari épületekre,
középületek kellettek, ezt pedig a kollégák soha nem terveztek, mert ehhez nem értettek. Ezeket a feladatokat
átadták nekem, fiatal titánnak. A rendszerváltás idején
sorra terveztem az irodaépületeket, fürdőket, egyéb középületeket, és viszonylag gyorsan eljutottam arra a szintre,
hogy annyi megvalósult épületem lett, hogy már nem
tudtam számon tartani.
A 90-es évek elején alapítottam meg az építész irodámat. Felépült ugyanis a családi házam, és ott tartottam,
hogy nem tudtam kifizetni a gázszámlámat. Választanom
kellett a vállalati fizetésem és rengeteg éjszakai túlmunka,
vagy a saját iroda alapítása között. Ez utóbbi mellett
döntöttem. Így lettem vállalkozó.

Modern villa – Építészek háza, 2007.
Tervezési munkáim az elmúlt 26 év alatt folyamatosan
változtak, de büszke vagyok rá, hogy azokat az épületeket,
amelyeket 26 évvel ezelőtt terveztem, ma is vállalhatom.
Ma is jó érzéssel megyek el mellettük, és nem fordítok
hátat nekik, pedig olyat soha többé nem terveznék.
Hogy hová jutottam el? - Akkor lepődtem meg, amikor
egy kamarai kiállítást szerveztek, és a beválogatott 20 pályaműből 17 az én művem volt.
Ebből kifolyólag borzasztó kellemetlen lett, mert már
nem is kamarai kiállítás volt, sokkal inkább Gáspár Péter
kiállításává vált. Már nem is a szombathelyi építészetről,
hanem rólam szólt.
Én is ekkor láttam ezt a sok épületemet egyben, összegyűjtve először.

Péter nagynénje Gabi néni, Feri bácsi és
unokatestvérei: Szalay Gabika és Attila

GÁS-PÁR
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Júlia, Léla, Hanga, Marci, 2016.

Keresztgyerekekkel: Tóth Rajmunddal és Petrával
Három nagy gyermeknek vagyok a boldog apukája.
Mindannyian felnőttek. Unokáim is vannak már. Nagy öröm
és meglepetés az életemben. Nem gondoltam volna, hogy
ekkora örömet tud okozni egy kis unoka, akit következmények nélkül kényeztethetek.
Feleségem, akivel immár több, mint 15 éve együtt
vagyunk, nem a gyermekeim édesanyja. Én azt hiszem,
hogy őtőle nagyon sok segítséget kaptam.
Azt az önbizalom-növelést, amit belém plántált, és amen�nyire ő hinni tud bennem, azt nem sok ember kapja meg.
Azt a melléállást, hogy nekem nem kell foglalkoznom mással, csak a szakmával, és csak magammal.
Ő is kolléga, építészmérnök, belsőépítészettel foglalkozik,
tehetséges. Ő tud lenni az utódom. Nem hittem volna 15
évvel ezelőtt, de mára eljutottunk ide.
Egy boldog ember vagyok, kiegyensúlyozott mindenféle tekintetben. Meg vagyok elégedve a világgal, és
mindennel, ami körülöttem van.
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Péter és a halak, 2012.
Szabadidőmben szeretek horgászni. Nagyon szeretek!
Amikor az irodát megalapítottam, nagyon sokat dolgoztam, napi 15–20 órákat. Szabadságon 10 évig nem voltam.
Mindez idegkimerültséggel végződött, nem bírtam felkelni
az ágyból, csak feküdtem.
Az orvos barátom azt kérdezte, hogy mikor voltam utoljára
friss levegőn. Ekkor én elgondolkodtam, hogy uram Isten,
én nem járok friss levegőn! Azóta újból aktívan horgászom,
és ennek köszönhetően jól vagyok.

Péter édesanyjával és gyerekeivel: Júliával, Pepével és Eszterrel
GÁS-PÁR
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A Z É P Í T É S Z E K RŐ L . . .
G Á S PÁ R N É PÁ L M A I S Z A B I N A
(Egy 2017-ben elhangzott beszélgetés rövidített változata)

Gáspárné Pálmai Szabinának hívnak. Belsőépítész,
tervező vagyok. A férjemmel közös családi irodánkban
dolgozom 15 éve. Építészet iránti érdeklődésem már
akkor megmutatkozott, amikor szüleim belevágtak a
családi nyaraló építésébe Badacsonyban, születésem után
nem sokkal.
Idő híján vidéki házunk nyaranta épült-szépült, és majdnem egy évtizedbe tellett, míg elnyerte végleges formáját.
Édesapám mindig magával vitt az építkezésre, hagyta,
hogy ott sertepertéljek körülötte. Már akkor csodálattal
töltött el, ahogy kinőnek a semmiből a falak, kavicsot
hordtam, homokot talicskáztam, betont kevertem és burkolatot választottam.
Imádtam nézni, ahogy a dolgos kezek nyomán megszületik a ház. A mai napig szívesen gondolok vis�sza ezekre a gyerekkori emlékekre, ha motivációra van
szükségem vagy erőt szeretnék meríteni a nehézségek
leküzdéséhez.
Pályaválasztásom sorsdöntő momentuma volt, amikor rátaláltam a szülői ház tervrajzára, amely évtizedek
óta feküdt egy elhagyatott fiókban, megsárgultan és elfeledve.
Lenyűgözött a már maga korában is különlegesnek
tartott terv, amely anyai nagyapám keze munkáját, és
alkotó fantáziáját dicsérte. A papám – nem szakmabeliként – olyan házat vetett papírra a 60-as években, amely
korát messze meghaladta, és túlzás nélkül állíthatjuk,
hogy olyan merész újításokban bővelkedett, amelyek előtt
ma is elismerően nyilatkoznának szakmai berkekben.
Belsőépítészet iránti érdeklődésemnek a csírái az
öcsémmel közös gyerekszoba folyamatos átrendezésében nyilvánultak meg először. Testvérem hiába igye-
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Szabina drága szülei, 2004.
Szüleim sem álltak útjában soha semmilyen elgondolásomnak, némán tűrték az állandó sátor és „ház” építéseket, amelyek miatt rendre eltűntek a veteményesből
a karók, vagy a rendszeres bútorpakolásokat, amelyből
kifolyólag szinte soha semmit nem találtak a helyén.

Szabina és Apukája, 2009.
kezett elvenni a kedvemet, így egy idő után feladta, és
rezignált beletörődéssel fogadta, hogy ismét máshová
helyeztem az ágyát.

Általános iskolás éveim alatt már körvonalazódott
bennem, hogy az építészmérnöki pályát szeretném
hivatásomul választani. Mivel a magyar és a történelem
órák nem kötöttek le túlságosan, így ilyenkor inkább házak
rajzolásával múlattam az időt.
GÁS-PÁR
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Az építészpálya iránti lelkesedésemet gimnáziumi
osztályfőnököm sem tudta letörni, aki mindenáron a
matematika-fizika tanári pálya felé szeretett volna terelni.
16 évesen már tudatosan készültem a továbbtanulásra. Bejártam a Gáspár Mérnöki Irodába. Jövendő párom
útmutatása alapján belső tereket rajzoltam nagy lelkesedéssel, és csendben imádkoztam, hogy minél előbb elsajátítsam a térben látás képességét, aminek fontosságát
Péter nem győzte elégszer hangsúlyozni nekem.
Érettségi után tanulmányaimat Győrben, a Széchenyi
István Egyetemen folyattam. Az utolsó évre már annyi
tudással vérteztem fel magamat a mérnöki irodában eltöltött időnek köszönhetően, hogy az évfolyam „bezzeg”diákjává váltam.
Építészeti megoldásaimat hivatkozási alapnak tekintették tanáraim, diplomamunkámat pedig kiemelt minősítéssel és Porotherm díjjal jutalmazta a szakma.

Szabina iskolás barátnője: Szabina

Szabina anyukája és unokái: Blanka és Marcell, 2016.

Prof. Fendrik István és Roswitha, 2014.

Keresztgyerekek: Blanka és Marcell, 2016.

Első és egyetlen munkahelyem a férjem által alapított vállalkozás. Mindent, amit tudok, mentoromnak
GÁSPÁR PÉTERnek köszönhetem, aki soha nem segített nekem többet, mint amennyit szükségesnek érzett.
Hagyta, hogy egyedül boldoguljak a saját magam által
kitaposott úton. Hitt bennem, és meg volt győződve
róla, hogy képes leszek rá.
Amikor a diplomamunkámat készítettem, Péter összes
támogatása kimerült abban, hogy egy papírlapon, egymás mellett, elhelyezett két négyzetet. Akkoriban persze
dühöngtem és rosszul esett, hogy egyéb segítséget nem
kaptam, de ma már belátom, hogy ez szolgálta leginkább a
szakmai épülésemet, hiszen minden tervezési folyamatnak
a kiindulási pontját sajátítottam el ez által.
2002-ben a Minerva lakópark építésekor, műszaki ellenőrként szereztem helyszíni tapasztalatokat. Terepen
tanultam meg azokat az alapvető dolgokat, amelyek nél-
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Szabina öccse Ferenc, Reni, Blanka és Marcell

GÁS-PÁR
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külözhetetlenek voltak ahhoz, hogy jó szakember váljon
belőlem.
A gazdasági fellendülés rengeteg munkát hozott az
építőiparnak, és így a Gáspár Mérnöki Irodában is reggeltől késő estig folyt a munka.
A rengeteg együtt töltött idő, a közös érdeklődési kör,
a szakmai kihívások hamar összehoztak Péterrel, akivel
azóta a magánéletben is egy párt alkotunk.
Úgy egészítjük ki egymást, hogy közben szöges
ellentétei vagyunk egymásnak. Ha mértani hasonlattal
szeretnénk élni, azt mondanám, hogy Péter egy lineáris-,
én pedig egy sinus görbe vagyok. Míg a férjemet a kiszámíthatóság, engem a nőkre oly jellemző érzelmi
hullámzás jellemez.

Szabina és barátnője: Lázár Gabi

Míg a racionalitás testet ad az épületnek, addig az emóció a színt viszi a terekbe, és lélekkel ruházza fel azokat.
Boldog, elégedett embernek tartom magam. Kiegyensúlyozott, és békés családi életet élünk, amelyben
közös gyermek ugyan nincs, de Péter kis unokái és a
3 keresztgyerek révén mindig gyerekzsivajtól hangos
a közös otthon.
Ez a Homok utcai ház teljes egészében kettőnk közös
munkája volt már. Közösen készítettük el az épületterveket,
de a belső terek megalkotásakor szabad kezet kaptam.
Ettől kezdve már jobbára csak belsőépítészettel foglalkozom, ebben találtam meg önmagamat.
Először én magam sem hittem, hogy a belsőépítészetnek lehet létjogosultsága, és fizetőképes kereslete Magyarországon, de az élet nem engem igazolt. Egyik megrendelés hozta a másikat. Ekkortól felosztottuk egymás
között a feladatokat. Én lettem a belsőépítészet-felelős,
Péternek pedig maradt a „térszobrászat”.
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Modern villa – Építészek háza, 2016.

A Gáspár és Pálmai család apraja-nagyja, 2016: Matyi, Eszti, Reni, Szabina, Péter, Marci, Pepe, Bari,
Vali mama, Júlia és Hanga, Blanka, Léla, Marcell, Irénke dédi és Jutka mama
GÁS-PÁR
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M É R N Ö K I

A Gáspár Mérnöki Iroda Kft. 1991-ben alakult, immáron
26 éve van a tervezőirodák között jegyezve. Kezdetben,
mint családi vállalkozás tevékenykedett, főleg kisebb épületek tervezésével foglalkozott. A piaci helyzet kedvező
alakulásának köszönhetően az iroda folyamatosan bővült,
és a feladatok eltolódtak a nagyobb épületek tervezése
felé. Jelenleg az irodának 14 főállású dolgozója van, ebből
11 fő építésztervező mérnök. A szakági munkákat állandó
partnerek közreműködésével végzik. Épületeik rendszeresen jelennek meg szakfolyóiratokban, valamint építőipari
termékek reklámfotóiként.

I RO D A
Tervezés
Az iroda többéves múltjának, tapasztalatának, megfelelő szakember gárdájának köszönhetően tud a megrendelők szolgálatára állni.
Referenciájuk széleskörű, – amint a könyvben is látható
– a családi házaktól, az ipari létesítményeken át a középületekig.
A megbízók számára minden tervdokumentációt elkészítenek az építész engedélyes tervdokumentációtól a
komplett kiviteli tervekig. Ezek a gépész-, villamos-, külső
közmű-, statika és egyéb technológiai tervdokumentáci-

OFFICE
The Gáspár Architectural Office was founded in 1991, and we have been registered as an architectural firm for 26 years. Initially undertaking family homes and smaller structures, favorable economic
conditions led to continued expansion and projects gradually shifted towards the design of larger
buildings. There are currently 14 full time employees, 11 of whom are Architectural Engineers. In addition, our firm utilizes many full-time branch partners. Our buildings regularly appear in professional
journals as well as in construction industry brochures.

DESIGN
The history and experience of ourcompany, along with the team of professionals we employ all stand
at the ready to serve our customers. Positive references are wide ranging. As can be seen in the
book, we design everything from small family homes to large industrial buildings and public structures. Our architects prepare everything from licensed design plans, through to final documentation:
mechanical, electrical, exterior utility, statics and all other technical papers, including interior design.
Throughout the process, we are in constant contact with the client, offering professional and financial advice intended to optimize all decisions relating to the overall project.

TECHICAL INSPECTION
A well thought out plan is only one prerequisite of proper investment implementation. Continuous inspection ensures an internationally recognized high degree of excellence. On request, we
provide an on-site supervisor who oversees and ensures quality control. We offer advice about
suppliers and guarantee first class results by constantly updating the client throughout the construction process.

TENDERING
It is vital that the financial guidelines of our customers are met. We need to find optimal solutions
that will ensure proper implementation of each project and this process begins at the planning
stage. The cheapest option is not always the best, and the most expensive is not always the best
quality. The construction industry, like many other professional fields is very specialized. We
help our clients sort through all the choices in this unique environment. Based on the completed
plans, we work with you and find the vendors and subcontractors best suited for the project. We
then send the plans out for bidding, and can guarantee a 10–15% discount from each tendered
bid. We draw up the construction contract clarifying and guaranteeing both the financial and
technical aspects. A well-prepared contract means minimal supplementary work.

FINANCIAL AND ECONOMIC ADVICE

Gáspár Mérnöki Iroda munkatársai, 2017: Palásti Genovéva, Gáspár Péter, Török József, Tóth Noémi,
Csőgör Gábor, Bogáti Vivien, Gáspárné Pálmai Szabina, Rózsás-Szép Veronika és Almási Diána
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We work with our customers to translate their real estate investment into tangible, realizable
terms. With our knowledge of market conditions, we find the best solutions. The expected costs
of the investment are closely monitored and we mediate between investors and financial institutions ensuring a successful outcome.
Building solid, long lasting relationships is important to us here at the Gáspár Architectural
Office. It’s thanks to this ideal that we enjoy repeat customers on a regular basis.

GÁS-PÁR
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PROFIL
ók, valamint a belsőépítészeti tervek. A tervezési folyamat
során végig kapcsolatban vannak a megbízóval, szakmai,
pénzügyi tanácsokkal segítik az optimális döntések meghozatalában.
Műszaki ellenőrzés
A jól végiggondolt terv csak egyik feltétele a beruházás
magas fokú megvalósításának. A kivitelezés folyamatos
ellenőrzése biztosítja – nemzetközi tapasztalatok szerint is
– a minőséget. Külön megrendelésre az iroda műszaki ellenőrt biztosít, aki a beruházó helyett, a megfelelő szakmai
kontrolt gyakorolja. Tanácsokat adnak a kivitelezői árajánlatok tekintetében is. Ellenőrzik és biztosítják az építkezés
helyszínén az első minőségi osztályú teljesítést. Folyamatosan tájékoztatják beszámolóikkal a megrendelőt az építkezés helyzetéről.
Pályáztatás
Nem mindegy, hogy a beruházás milyen pénzügyi feltételekkel teljesül. Meg kell találni az optimális megoldást a
megfelelő megvalósításhoz. Ez a folyamat már a tervezés
megkezdésekor elindul. „Nem mindig a legolcsóbb megoldás a legjobb és a legdrágább pedig a legjobb minőségű!”
Az építőipar is, mint minden más szakmai terület, speciális.
A Gáspár Mérnöki Iroda ebben a furcsa világban segíti
az ügyfeleit az eligazodásban. A kész tervek alapján pályázatot írnak ki a kivitelezésre és a megbízóval közösen
választják ki több fordulóval a feladat kivitelezéséhez legjobban megfelelő kivitelezőt. Az árversenyben végig a beruházó érdekeit képviselik, és garantálják a minimum 10–15
százalékos árcsökkenést az eredeti árajánlathoz képest.
Az építési szerződést felülvizsgálják és a feladatok
pontosításával garantálják a tervezett állapot megvalósulását, mind pénzügyi, mind műszaki szempontból. Egy jól
A Gáspár Mérnöki Iroda vezetősége számára fontos
a megbízókkal a korrekt kapcsolat kiépítése. Ennek
köszönhetően rendszeresen visszatérő ügyfelekkel
számolhatnak.
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előkészített szerződés, a pótmunkák, többletmunkák minimalizálását jelenti.
Pénzügyi, gazdasági tanácsadás
Az ügyfelek ingatlan célú pénzügyi befektetését – együtt
gondolkozva – átkonvertálja műszaki nyelvre. Az iroda
a piac ismeretében megkeresi a legjobb megoldásokat.
A befektetés várható költségeinek figyelembevételével
megtérülési mutatókat számol ki. A pályázatok folyamatos
figyelésével a beruházáshoz szükséges pénzeszközök
megszerzésében segíti a beruházások sikeres lebonyolítását. Banki kapcsolataik révén közvetítenek a beruházó és
a pénzintézet között.

Das Ingenieurbüro von Peter Caspar wurde 1991 gegründet und ist bereits seit 26 Jahren in der Liste der Planungsbüros
eingetragen. Zunächst haben wir uns als Familienbetrieb mit der Planung kleinerer Gebäude beschäftigt. Aufgrund der
günstigen Baumarktentwicklung expandierte auch der Aufgabenbereich des Büros hin zur Übernahme größerer Planungsprojekte. Zur Zeit beschäftigt unser Büro insgesamt 14 Mitarbeiter, davon sind 11 Planungs- und Bauingenieure. Unsere
fertig gestellten Gebäude werden regelmäßig in Fachzeitschriften veröffentlicht und auch die Bauindustrie benutzt sie für die
Kundenwerbung.

UNSERE ARCHITEKTUR – KREATIV UND KOMPETENT
Ob Neubau oder Bauen im Bestand – bei allen unseren Projekten liegt uns die Schaffung einer wertbeständigen und bedarfsgerechten Architektur am Herzen. Unser Erfolgskonzept: Kreativität im Entwurf und Erfahrung in allen Phasen der Realisierung. Ziel unserer Planungen ist stets die ästhetische und ökonomische Wertbeständigkeit unserer Entwürfe – immer
entwickelt im Einklang mit unseren Auftraggebern. Besonders wichtig: Unsere Projekte sind gut organisiert, sodass wir die
Kosten- und Terminziele dank ausgereifter Kostenüberwachung und prospektiver Terminplanung erreichen. Unser Aufgabenbereich ist breit gefächert und aus der vorliegenden Dokumentation ersichtlich: Von der Generalplanung von kleinen Familienhäusern; Industrieanlagen bis hin zu öffentlichen Gebäuden reicht unser Spektrum. Dank langjähriger Erfahrung können wir
mit unseren Experten aus den Bereichen Planungsdokumentation, Projektvorbereitung und Projektmanagement, Generalplanung, Architektur, Technische Ausrüstung und Innenausbau alle erforderlichen Ausführungspläne erstellen. Während der
Planung stehen wir ständig in Kontakt mit dem Auftraggeber. Neben der fachlichen Beratung helfen wir auch in finanziellen
Fragen, um gemeinsam zu einem optimalen Ergebnis zu kommen. Viele erfolgreiche Projekte und zufriedene Auftraggeber
bestätigen uns immer wieder in unserer Arbeit.

PROJEKTVORBEREITUNG – den richtigen Weg gehen
Zu den ersten Schritten und der Bestimmung der Richtung gehören die Konkretisierung des Nutzerbedarfs, die Analyse des
Standortes, aber auch die des Umfeldes und Marktes. Wir untersuchen, ob die Ideen unserer Auftraggeber langfristig tragfähig und wirtschaftlich sind, und erstellen die erforderlichen Nutzungskonzepte, Machbarkeitsstudien oder auch Wertgutachten. Denn nur mit einer strukturierten Vorbereitung lässt sich ein Ziel definieren, das hinterher den gewünschten Erfolg bringt.
Bei Neubauten entfällt heutzutage je nach Gebäudetypus ein erheblicher Teil des Investitionsvolumens für die Technischen
Ausrüstung. Deshalb ist es wichtig, dass wir von Anfang an auf die ökonomische Nachhaltigkeit setzen und für die Menschen,
die darin leben und arbeiten, eine möglichst natürliche und gesunde Umgebung schaffen. Bei uns bekommen die Investoren
alles aus einer Hand – von der Wasserversorgung über die Lufttechnik bis hin zu Starkstromanlagen, zu Informationstechnik,
Brandschutz und Gebäudeautomation. Das spart Wege und Kosten und schafft Synergien.

PROJEKTE STEUERN
Komplexe Bauvorhaben brauchen vor allem eins: Sicherheit. Und zwar in Bezug auf die Machbarkeit, die Kosten und die
Termine. Mit unserer Generalplanung bieten wir unseren Auftraggebern mehr als die Addition von Teilleistungen. Anders als
bei Einzelbeauftragungen koordinieren und steuern wir sämtliche Fachdisziplinen eines Bauvorhabens umfassend und in
allen Leistungsphasen. Das entlastet den Bauherren, denn er braucht sich um nichts zu kümmern. Wir legen großen Wert
auf Transparenz und arbeiten in eingespielten Projektteams eng vernetzt in den Kerndisziplinen der Planung – Architektur,
Technische Ausrüstung, Statik und Beratungsleistungen. Dabei ist ein gesamtverantwortlicher Projektleiter ständiger Ansprechpartner für unseren Auftraggeber. Diese Aufgabe übernehmen nur unsere erfahrensten Mitarbeiter. Ein Mehrwert, den
private und öffentliche Auftraggeber seit vielen Jahren schätzen.

TECHNISCHE KONTROLLE
Damit wir den Projektverlauf richtig beurteilen können, sind unsere Fachingenieure regelmäßig auf den Baustellen vor Ort. Zu
einem umfassenden Projektmanagement gehört natürlich auch unser Controlling in den Bereichen Kosten-, Qualitäts- und
Terminsicherung. Es umfasst alle relevanten bau- und finanzierungsspezifischen Steuerungs- und Koordinierungskonzepte,
um das Bauvorhaben transparent und für den Bauherrn erfolgreich zu gestalten.

GENERALPLANUNG IST VERTRAUENSSACHE
Wir übernehmen die gesamte Verantwortung für das Projekt und vertreten durchgehend die Interessen unserer Kunden. Gut
organisiert, mit persönlichem Engagement und der Kompetenz aus über 25-jähriger Tätigkeit.

GÁS-PÁR
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S Z A K M A I

É L E T R A J Z

S Z E M É LY E S A D AT O K

D Í J A K ,
2011.

II. helyezés

E L I S M E R É S E K
Az Év Bramac Tetője Pályázat

Név:		

Gáspár Péter

Munkahely:

Gáspár Mérnöki Iroda Kft. Szombathely

Munkakör:

Ügyvezető, vezető tervező

2012.

Munkaviszony kezdete:

1991.

	A városépítés területén kifejtett több évtizedes kimagasló
munkája elismeréséül.

Új épületek, lakóházak kategóriában.

Hefele-díj

I S K O L A I V É G Z E T T S É G , E G Y É B TA N U L M Á N Y O K
Mettől meddig (év)

Intézmény megnevezése / Végzettség

1979–1982.
		

Pollack Mihály Műszaki Főiskola Mélyépítési Szak
Okleveles üzemmérnök

1984–1988.
		

BME Építőmérnöki Kar
Szerkezetépítő mérnök

2010–2012.
		

Budapest Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar
Műemlékvédelmi szakmérnök

2016.

I. helyezés

„Tradíció és Innováció” – Tető az építészetben 2016

A szombathelyi Ferences műemléki templom felújítási terveiért.

M U N K A H E LY E K , M U N K A K Ö R Ö K
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Mettől meddig (év)

Munkahely megnevezése / Betöltött munkakör

1984–1988.
		

Vas megyei Építőipari Vállalat
Építésvezető

1988–1991.
		

AGROBER Szombathely
Építésztervező

1991–		
		

Gáspár Mérnöki Iroda Kft. Szombathely
Ügyvezető, vezető tervező

GÁS-PÁR
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S Z A K M A I

É L E T R A J Z

S Z E M É LY E S A D AT O K
Név:		

Gáspárné Pálmai Szabina

Munkahely:

Gáspár Mérnöki Iroda Kft. Szombathely

Munkakör:

Vezető belsőépítész tervező

Munkaviszony kezdete:

2002.

I S K O L A I V É G Z E T T S É G , E G Y É B TA N U L M Á N Y O K
Mettől meddig (év)

Intézmény megnevezése / Végzettség

1997–2002.
		

Széchenyi István Egyetem Építészmérnöki Szak
Építészmérnök

2006.		

Műszaki ellenőr

M U N K A H E LY E K , M U N K A K Ö R Ö K
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Mettől meddig (év)

Munkahely megnevezése / Betöltött munkakör

2002–		
		

Gáspár Mérnöki Iroda Kft. Szombathely
Vezető belsőépítész tervező, műszaki ellenőr

GÁS-PÁR
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CSAL ÁDI HÁZAK

Ép ít és zet / C s alád i há z
30. 		
38.
2013.
40.
2014.
42.
2014.
44.
2014.
48.
2015.
50.
2016.
52.
2017.
54.
2017.

Sárvár
Szombathely
Szombathely
Szombathely
Sitke
Kőszeg
Szombathely
Sopron

Valahol vidéken
Provance-i hangulatban
XXI. századi bauhaus
Erdő a kertben
Víz feletti lebegés
Stílusosan egyszerűen
Modern mini design
Lejtő sétány
Van az a pillanat

GÁS-PÁR
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VA L A H O L
Épület megnevezése:
Megvalósult-e:
Épület típusa/funkció:
Tervezés éve:
Épület címe:
Nettó alapterület:
Szintek száma:
Építésztervező:
Belsőépítész tervező:

V I D É K E N
Valahol vidéken
Megvalósult
Birtok
2000.
Győrtől nem messze
440 m²
Földszint, tetőtér
Gáspár Péter
Gáspárné Pálmai Szabina

440 m²

Leírás:
A birtok Győrtől nem messze, egy folyó partján, erdők
ölelésében található.
A megbízók – két üzletember, jó barátok – akik az első tulajdonostól megvásárolták ezt a festői környezetű területet,
azzal a kéréssel keresték fel az építészt és belsőépítészt,
hogy a félig-meddig elkészült házakat és a „kertet” álmodják
újra és kivitelezzék az elképzeléseik szerint. A tervezés, és
az építkezés alatt a tervezők teljes bizalmat és szabad kezet
kaptak, így fantáziájuk szárnyalhatott.
A birtok egy hat hektáros terület, erdővel, két tóval, két
házzal, szaunával, pajtával, sütödével, lovakkal… mindennel,
ami a pihenés, szabadság luxusérzését biztosíthatja. A két fő
épületből az egyik „vadászház” a másik a „horgászház”.
A vadászház tulajdonosa ugyan nem vadászik, – nagy
állatbarát – ennek ellenére szereti a trófeákat, mint nappalija és terasza is mutatja. Az épület kétszintes, a földszinti
részen található két apartman fürdővel, valamint a nappali
életvitelt kiszolgáló egy légteres, galériás nappali–étkező–
konyha. A fedett teraszra a konyhából és a nappaliból is ki
lehet jutni.
A belső tér és külső homlokzat stílusa, hangulata megegyezik. A tervezés során nagy hangsúlyt fektetett az építész
és a belsőépítész a természetes anyagok használatára: terméskő, fa, bontott tégla. A belső szín- és formavilág rusztikus hatásának köszönhetően alakult ki egy nagyon meleg,
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otthonos hangulat, amit a tulajdonosok szabadidejükben
évezhetnek.
A másik épületben „a horgász házban” is megtalálható
minden, ami a tulajdonosoknak a luxusérzését biztosítja.
– Itt a megbízó ugyan horgászik, de a halat visszadobja…
A földszinti részen kapott helyet egy szoba fürdővel,
nagy alapterületű konyha, egy tágas hal, nappali, étkező,
valamint egy nagy „üveg kocka” – a kinti nappali–terasz –,
ami két oldalról csodálatos kilátást nyújt a parkra és a tóra.
Ennek a lakásnak a meghatározó enteriőrjét a falak hangsúlyos kéke adja, amit a meleg fa és wenge, valamint a bútorok és egyéb kiegészítők színe tompít. Ennek köszönhetően
egy nagyon egyedi, hangulatos design alakult ki, ahol az
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ember a nappaliba ledőlve, a kandallónak a tüzénél téli estéken megpihenhet és élvezheti munkája gyümölcsét.
A fenti szinten találhatók a hálóhelyiségek vizesblokkal, gardróbokkal.
A két épület üveg, kő és fa burkolatának köszönhetően egységes hangulatot teremt és a nagy tölgyfák árnyékába szinte beleolvad, észrevehetetlenné válik. A házak L
alakú beépítésükkel, egy új pajtaépület létesítésével egy
gyönyörű belső udvart fognak közre, ahol sütöde és egy
gyermekjátszótér is helyet kapott.
A birtokon az itt lakók kényelmét és teljes feltöltődését
szolgálja egy pince épület és a szauna ház, napozóteras�szal, mólóval.
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A parkban sétálva több tájba illő sziklakertet, folyóra
néző fedett pihenőt, mamutfenyő erdőt, tavat, vágtató lovakat, a réten legelésző békés teheneket, a közeli erdőből kifutó szarvas, őz, vaddisznó csordákat, a vízparton
napozó hódot, vidrát, halat fogó szürke gémet – és más
gyönyörűségét a természetnek – láthatnak a tulajdonosok
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P ROVA N C E - I H A N G U L AT B A N
Épület megnevezése:

Provance-i hangulatban

Megvalósult-e:

Tanulmányterv

Épület típusa/funkció:

Családi ház

Tervezés éve:

2013.

Épület címe:

Sárvár

Nettó alapterület:

269 m²

Szintek száma:

Földszint, emelet

Építésztervező:

Gáspár Péter

269 m²

Rajzolta:	Takács András,
Farkas Veronika
Leírás:
A megrendelőnek Sárvár egyik legszebb részén, a vártól
2 perces sétára van egy még beépítetlen építési telke. A
terület tele van szebbnél szebb növényekkel, öreg fákkal.
A tervezés során a tervező arra is ügyelt, hogy minél kevesebb növény essen áldozatul az építkezésnek.
A beruházó, sok gyermekes édesapa, aki olyan otthont
szeretett volna családjának, ahol összegyűlhet és elfér a rokonság apraja-nagyja, mint egy igazi francia vidéki birtokon.
Az építész ennek az épületnek a tervezésekor elszakadt a
stílusára jellemző modernitástól, s ismételten bebizonyította,
mást is tud! – Ugyanis a vár közelsége arra inspirálta, hogy a
terület hangulatához alkalmazkodó épületet álmodjon meg.

Ezért a ház formáját hagyományos hosszú téglalapként,
kétszintes, oromfalas homlokzati kialakításúra alkotta.
A földszint franciaablakai egyértelműen a franciaországi
épületeket idézik. Ugyan ezt a hatást erősíti a belső galéria
is. A kőburkolat és a spaletták pedig akár a provance-i szelektől, akár a normann sós tengeri levegőtől is védhetnének.
Míg a földszint a családi együttléteknek ad bőséges teret, addig az emelet szobái a családtagok nyugodt pihenését szolgálják.
A belső udvar zárt intimitása és a medence hangulata
igazi luxus. Szabadtéri pihenést, szórakozást biztosít a családnak és vendégeinek.

emelet

földszint
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XXI. SZÁZADI BAUHAUS
Épület megnevezése:

XXI. századi bauhaus

Megvalósult-e:

Tanulmányterv

Épület típusa/funkció:

Lakóépület

Tervezés éve:

2014.

Épület címe:

Szombathely

Nettó alapterület:

202 m²

Szintek száma:

Földszint, emelet

Építésztervező:

Gáspár Péter

Rajzolta:

Dr. Kissné Séllei Enikő

202 m²

Leírás:
A megrendelő már ismerte az építész munkáit, így szabad
kezet adott családi háza megtervezéséhez. Gáspár Péter így
szabadon alkothatott, amikor megtervezte a minden igényt
kielégítő modern bauhaus stílusú házat.
Az családi ház letisztult hasáb tömegeiből egy nyújtott
félköríves térelem emelkedik ki, amely meghatározó jellegzetessége lett az épületnek.
A térszervezés rendkívül átgondolt. A földszinti intim zóna
teljes nyugalmat biztosít, ugyanakkor kertkapcsolata a természetet is beviszi a belső terekbe. A nappali–étkező–konyha impozáns terei mozgatható üvegfalaikon keresztül egybenyithatóak a kerttel. Külön fedett grillterasz ad lehetőséget
baráti társaságok fogadására. Az emeleti szinten vendégszobák, fürdő és társalgó található, pihenő terasszal. A tető egy
része kaviccsal borított, nagyobbik része pedig napozóteraszként szolgálja lakóit.
A megtervezett kert növényei, hangulatos pihenőhelyei,
fával burkolt járdái, medencéje, mind a pihenést, kikapcsolódást szolgálják.
Az építész egy minden részletében végig gondolt, finoman
kidolgozott impozáns művet alkotott, amely időtálló, mint a
bauhaus.
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ERDŐ A KERTBEN
Épület megnevezése:

Erdő a kertben

Megvalósult-e:

Megvalósult

Épület típusa/funkció:

Lakóépület

Tervezés éve:

2015.

Épület címe:

Szombathely

Nettó alapterület:

197 m²

Szintek száma:

Földszint

Építésztervező:

Gáspár Péter

Rajzolta:

Dr. Kissné Séllei Enikő,
Horváth Enikő

197 m²

Leírás:
A fiatal házaspár meglévő telkükre, a már korábban
terveztetett épülethez igazodva – amelynek alapozási
munkálatait már elvégezték – egy kisebb, egyszintes
családi ház terveinek elkészítésével bízta meg az irodát. Funkcionálisan jól működő, korszerű, kényelmes
otthonra vágytak.
Az építési terület Szombathely egyik legkedveltebb
részén található, ahol a hátsó telkek kertjében szinte ott
az erdő.
A lakóépületet két különböző megjelenésű tömeg alkotja. A különböző tömegeket egy-egy határozott megjelenésű fehérre vakolt „keret” fogja össze. Az utca felé

néző tömeg lapos tetős, míg a mögötte lévő hátsó kertre tájolt épületrész fél-nyeregtetős kialakításúra lett tervezve. Az épület mind formáját, mind anyaghasználatát
tekintve modern egyszerűségre törekszik. A homlokzati
színek összhatása (fehér, mészkő, dió) harmóniában van
a természettel, nem túllicitálva azt.
Az alaprajz kialakításán egyértelműen elkülönülnek a
különböző funkciójú terek – a nappali zóna és éjszakai
zóna. Az épület minimál stílusra való törekvése megköveteli a jelentős méretű tároló helyek kialakítását. Ezt az
intim zónában elhelyezett jól pakolható gardróbfolyosó
biztosítja.

homlokzatok

alaprajz
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VÍZ FELETTI LEBEGÉS
Épület megnevezése:
Megvalósult-e:
Épület típusa/funkció:
Tervezés éve:
Épület címe:
Nettó alapterület:
Szintek száma:
Építésztervező:
Rajzolta:
Belsőépítész tervező:
Rajzolta:

Víz feletti lebegés
Még nem valósult meg
Lakóépület
2014.
Szombathely
301 m²
Pince, földszint, emelet
Gáspár Péter
Farkas Veronika
Gáspárné Pálmai Szabina
Dr. Kissné Séllei Enikő

Leírás:
Az építtető: egy két gyermekes család, azzal a kéréssel
keresték fel az irodát, hogy egy kényelmes, nagy terekkel,
teraszokkal kialakított, a kor igényeinek mind szerkezetileg, mind esztétikailag, gépészetileg és hő-technikailag
megfelelő családi házat szeretnének.
Az építész egy letisztult, több szintes, lapos tetős, modern épületet tervezett. A lapos tető egy része kaviccsal
borított, másik része égetett egzotikus keményfa burkolattal burkolt terasz, míg egy harmadik része zöldtetős
kert. A tetőn kerülnek elhelyezésre a napkollektorok, melyek a korszerű fűtési rendszer szerves elemét képezik. A
bejárat egy acél és üveg szerkezetű előtető alatt közelíthető meg.
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301 m²

A ház három szintje a racionális térszervezésnek köszönhetően a megrendelő minden igényét kielégíti. Hatalmas ablakain és üvegfelületein keresztül majdnem
minden napszakban árad a fény. A családi házhoz belsőépítészeti tervek is készültek. A minimalista épülethez
modern belső design-t álmodott meg a belsőépítész a
beruházóval közösen. A földszinti belső térszerkezetet
az egyszerű és letisztult formavilág jellemzi hideg színek
összhangjával párosítva. Az emeleti részen, ahol a gyerekek világa kapott helyet, ott a színek és formák harmonikus kavalkádja érvényesül.
A kert és az épület összhangban van egymással. Az
épület nappali életvitelt szolgáló helyiségei a csónakázó
tóra lettek hangolva, távol az utca forgalmától az intim
pihenés luxusát nyújtva. A nappaliból a teraszra kilépve
elénk tárul a kültéri medence csillogó vízfelülete és a csónakázótó minden évszakban gyönyörű látványa. A medence feletti modern hídon átsétálva olyan érzése lehet
az embernek, mintha a víz felett lebegne.

belsőépítészeti alaprajzok

föl ds z i nt
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STÍLUSOSAN EGYSZERŰEN
Épület megnevezése:
Megvalósult-e:
Épület típusa/funkció:
Tervezés éve:
Épület címe:
Nettó alapterület:
Szintek száma:
Építész Tervező:
Rajzolta:
Belsőépítész tervező:
Rajzolta:

Sitke lakóépület
Kivitelezés alatt
Lakóépület
2015.
Sitke
188 m²
Garázs szint, földszint,
galéria
Gáspár Péter
Farkas Veronika
Gáspárné Pálmai Szabina
Almási Diana,
Tóth Noémi

Leírás:
A megrendelő egy fiatal házaspár, akiknek célja egy
olyan családi ház megépítése volt, amely kényelmes, nagy
terekkel, teraszokkal kialakított, s a mai kor igényeit minden szempontból kielégíti.
Az épület szabadon álló beépítéssel épült, tömege egységes kialakításúan három részre tagozódik. Igazodik a
lejtős terepviszonyokhoz, ezért a garázsszint padlóvonala
három méterrel lejjebb került, mint az épület földszinti padlóvonala. A terep nagy lejtése miatt a telekre történő behaj-

188 m²

tás közterületről nem megoldott, ezért az építési hatósággal
egyeztetve, támfalat kellett építeni, így tervezéskor a hat méteres előkertet nem kellett figyelembe venni. Az épület bejárata egy fedett előtéren keresztül, lépcsőn közelíthető meg.
A bejárattól jobbra került kialakításra a konyha–étkező
és nappali. Ez a rész az épület központi része, amelynek
egyik sarkába került egy kandalló. Innen közvetlenül a teraszra érkezünk, amely alatt a garázs található. Az épület
hátsó részébe épültek a hálószobák, gardrób és az őket
kiszolgáló fürdő és háztartási helyiség. Az emeleti szint
egy galéria, amely szinte teljes egészében üveggel határolt. Ezen keresztül az épület társasági terei egész napon
át fényben fürdenek.
Az épület mára elkészült, bár a telek adottságai miatt
az építész lehetőségei korlátozottabbak voltak. Mégis sikerült különleges, az alkotó igényességét, kreatív látásmódját megcsillantó, ugyanakkor racionálisan használható házat terveznie.

homlokzatok

d él - kelet
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MODERN MINI DESIGN
Épület megnevezése:
Megvalósult-e:
Épület típusa/funkció:
Tervezés éve:
Épület címe:
Nettó alapterület:
Szintek száma:
Építésztervező:
Rajzolta:

Modern mini design
Tanulmányterv
Lakóépület
2016.
Kőszeg
120 m²
Földszint
Gáspár Péter
Rózsás-Szép Veronika

120 m²

Leírás:
Ezzel a házzal bizonyította az építész, hogyan lehet stílusos, integrált és minimalizált épületet létrehozni. Az élhető high-tech házat egy gyermekkori barátja és lánya részére
Kőszegen egy enyhén lejtős telekre álmodta meg a tervező.
A 120 m² alapterületű épület mindent magába foglal,
amire a beruházónak szüksége van. Két beállós garázs, két
hálószoba, vizesblokkal, és egy nagy tér a nappali, étkező
konyha hármasának. A belső terek hangulatát az üvegfalakon beáramló természetes fény-árnyék hatások nagyban
befolyásolják.
A ház szellemisége az óriási üvegfelületek, az anyaghasználat és az alaprajzi kialakítás erősen kötődik a letisztult
modern építészethez.
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L E J TŐ S É TÁ N Y
Épület megnevezése:

Lejtő sétány

Megvalósult-e:

Előkészítése folyamatban

Épület típusa/funkció:

Lakóépület

Tervezés éve:

2017.

Épület címe:

Szombathely

Nettó alapterület:

243 m²

Szintek száma:

Földszint, emelet

Építésztervező:

Gáspár Péter

Rajzolta:

Rózsás-Szép Veronika

243 m²

Emel e t

Leírás:
Az építtetők – egy fiatal házaspár gyerekekkel – azzal a
kéréssel keresték fel az irodát, hogy egy kényelmes, nagy
terekkel, teraszokkal kialakított, a kor igényeinek megfelelő
családi házat szeretnének.
Az építész egy letisztult, kétszintes, lapos tetős, modern
épületet tervezett.
A ház két szintje a racionális térszervezésnek köszönhetően a megrendelő minden igényét kielégíti. Hatalmas
ablakain és üvegfelületein keresztül majdnem minden napszakban árad a fény.
A központi épület földszinti részén található egy tágas
7 méteres belvilágú előtér, nappali, étkező, konyha, a bal
oldali szárnyban egy három beállós garázs, tárolóval, valamint a hátsó udvari tömbben kaptak helyet a hálószoba
egységek, fürdőszobákkal, gardróbbal.
Az emeleten egy, az előtér és a nappali fölött átsikló
üveg hídon keresztül még több hálóhelyiség és hozzájuk
funkcionálisan kapcsolódó vizesblokk sorakozik.
Az épület több pontjáról ki lehet jutni a zárt belső udvarra, ahol egy fedett „buli” terasz, és úszómedence várja az
itt lakókat.
Az épület színvilága, a hatalmas üvegfelületek és legfőképp a homlokzat tömegképzése az „aranyosztásnak” köszönhetően rendkívül egységes, harmonikus hangulatot ad
az utcaképnek.
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VA N A Z A PI L L A N AT
Épület megnevezése:
Megvalósult-e:
Épület típusa/funkció:
Tervezés éve:
Épület címe:
Nettó alapterület:
Szintek száma:
Építésztervező:
Rajzolta:

Van az a pillanat
Még nem valósult meg
Lakóépület
2017.
Sopron
272 m²
Földszint, emelet
Gáspár Péter
Rózsás-Szép Veronika

Leírás:
A beruházó Sopronban, a szép nevű Villa soron szeretne
egy modern, minden igénynek megfelelő, impozáns lakóépületet családja számára. Mivel a telek adottságai kihívásokat
rejtenek magukban, ezért kereste fel a Gáspár Mérnöki Irodát.
Az ingatlan a Lővérek területén található, ahol a terület
meredek, a hátsó kert felé erősen lejt. Így a 18 méter széles
és 8–9 méteres szintkülönbségű előkerttel rendelkező épület
megközelítése komoly fejtörést okozott az építész számára. „De nincs lehetetlen, csak tehetetlen” alapon, van az a
pillanat, amikor megszületik a remekmű, több méter hosszú
rámpák, több méter magas támfalak és lépcsők formájában.
Az épület földszinti padlóvonala az utcaszinthez képest
a lejtésből adódóan 9 és fél méterrel lejjebb helyezkedik el,
követve a terep adottságait.
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272 m²

Az lakóépület a közúttól vezető belső rámpáról és tereplépcsőről az emeleti főbejáraton keresztül egy „hídon” át közelíthető meg. A terepadottságok miatt az az érdekes helyzet
adódott, hogy más házakhoz hasonlóan nem a földszinten érkezünk meg, hanem az emeleten. Itt kap helyet a dupla garázs
és a bejárat egy gardróbbal. Mindkét helyiségből a galériára
érkezünk, mely magába foglalja a lépcsőt. Az emeleten két
szoba blokk kap helyet fürdőszobával, valamint a nagyobbikhoz külön gardrób is tartozik. A földszinten a társasági és
nappali életvitel szolgáló tereken kívül egy dolgozószoba, valamint egy nagyobb wellness-fitness helyiség is helyet kap.
Az épület teljesen nyitott a természet, az udvar felé. A
földszinti helyiségeknek közvetlen kapcsolata van a teras�szal, és a délkeleti oldalon kialakítandó medencével. Az udvar tereplépcső segítségével közelíthető meg, amely mellett
egy süllyesztett nagy terasz kialakítására is sor kerül.
Az épület minden pontjáról élvezhető a környező táj szépsége, ugyanakkor a nagy üvegfelületeken beáramló napfény
csak erősíti a terek harmóniáját.

GÁS-PÁR

55

TÁ R S A S H Á Z , L A KÓ PA R K

Ép ít és zet / T árs as há z, La k ópa rk
58.
62.
64.
66.
68.
70.
72.
74.
76.
78.

2014–15. Szombathely
Vulcano Kert lakópark
2015. Szombathely
Olad 52 lakásos társasház
2015. Szombathely
Tóparti álom
2016. Győr
Savaria lakópark
2016. Szombathely
Gyöngyös-patak lakópark
2016. Sárvár
Futurisztikus design
2017. Tardos
Egy kis skandináv építészet
2016. Szombathely
Minerva lakópark I. ütem – Color ház
2017. Szombathely	Minerva lakópark II. ütem – Fehér és
a szürke 49 árnyalata
2017. Bük
Letisztult elegancia
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VULCANO KERT LAKÓPARK I–III. ÜTEM
537 m²
537 m²
856 m²

Épület megnevezése:

Vulcano kert lakópark

Megvalósult-e:

Megvalósult

Épület típusa/funkció:

Lakópark

Tervezés éve:

2014–15.

Épület címe:

Szombathely, II. János Pál pápa krt.

Nettó alapterület:

I. ütem: 537 m²
II. ütem: 537 m²
III. ütem: 856 m²

Szintek száma:

I. ütem: földszint,
I. emelet, II. emelet

Építész tervező:

Gáspár Péter

Rajzolta:

Török József, Horváth
Enikő, Takács Árpád

Belsőépítész tervező:

Gáspárné Pálmai Szabina

Rajzolta:

Almási Diana, Tóth Noémi

Leírás:
A beruházó egy háromszintes, 8 lakásos, épület tervezésére kérte fel a Gáspár Mérnöki Irodát. A tervek elkészítése, majd megépítése után a lakásokat olyan gyorsan
tudták értékesíteni, hogy II. ütemben sor került egy újabb
épület elkészítésére, majd egy III. ütemű építkezésre is.
Az épület háromszintes kialakítású, földszintjén és az
1. emeleten 3–3 lakás, a 2. emeleten pedig 2 lakás, így az
egész épületben összesen 8 lakás található. A földszinten
és az 1. emeleten minden lakáshoz tartozik egy fedett
terasz. A 2. emeleten két penthouse lakás készült, amelyekhez tartozik egy-egy nagy tetőterasz és fedett rész is.
A lakóparkban végül négy darab 8 lakásos és egy darab 3
lakásos épület készült el.
A lakásokban a tervező szétválasztotta a nappali funkciókat és az intimzónát, nincsenek kihasználatlan négy-
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alaprajz
zetméterek. A nagy üvegfelületeknek köszönhetően a
lakások világosak, a teraszokra vezető üvegajtók nyitásával a kint és bent elhatárolódása elmosódik. A második emeleti lakások tetőteraszai a mindennapok luxusával
ajándékozzák meg a lakókat.
Néhány lakástulajdonos kérésére az iroda készített
belsőépítészeti terveket is. A belső terek megálmodása
során, könnyű dolga volt a belsőépítész tervezőnek, mert
a lakások alaprajzi adottságai nagyon jók voltak, annak
ellenére, hogy minden lakó más kialakítást szeretett volna, még az egyforma alaprajzú lakásokba sem született
kettő egyforma.
A szín és formavilág harmóniája párosul a nagyszerű
térszervezéssel. Ez biztosítja a lakóik számára lakásuk
igazi élvezetét.
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O L A D 5 2 L A K Á S O S TÁ R S A S H Á Z
3584 m²

Épület megnevezése:

Olad 52 lakásos társasház

Megvalósult-e:

Megvalósult

Épület típusa/funkció:

Társasház

Tervezés éve:

2015.

Épület címe:

Szombathely, Simon István utca

Nettó alapterület:

3584 m²

Szintek száma:

Földszint, I. emelet, II. emelet,
III. emelet, IV. emelet

Építésztervező:

Gáspár Péter

Rajzolta:

Török József

Leírás:
A Gáspár Mérnöki Iroda a megbízótól egy 52 lakásos
társasház megtervezésére kapott megrendelést Szombathely az emberek körében közkedvelt oladi városrészében.
A tervező 3 épülettömbben kívánta a lakásokat elhelyezni. Az „A” és „C” lépcsőházak épülettömbjei 5 szintes
kialakításúak, 23–23 lakás került elhelyezésre bennük,
míg a „B” lépcsőház épülettömbje 3 szintes 6 lakással.
Az 5 szintes épületegyüttesben lift is elhelyezésre kerül. A
„B” lépcsőház épülettömbje 3 szintes. Az épületek lapos
tetős kialakításúak, minden lakáshoz erkély is tartozik.

keleti homlokzat
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Az épülettömbök egy belső udvartér köré szerveződnek. Tagolásuk azonban dinamikusan megmozgatja a síkokat. Ezzel nemcsak izgalmassá teszi a külső formákat,
de a belső használati értéket is növelik, hiszen a lakásokba sokkal több fény jut. A lakások térszervezése logikus,
jól bútorozhatóak, erkélyeik fedettek, kellemes időben étkezésekre, pihenésre is alkalmasak.
Ezek az épületek a modernizmus és funkcionalizmus,
jegyében készültek, a tervező a kor igényeinek megfelelő,
élhető, kellemes lakóépületeket alkotott.

é sz a k i hom l ok zat
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TÓ PA RT I Á LO M
Épület megnevezése:
Megvalósult-e:
Épület típusa/funkció:
Tervezés éve:
Épület címe:
Nettó alapterület:
Szintek száma:
Építésztervező:
Rajzolta:

Tóparti álom – társasház
Tanulmányterv
Társasház
2015.
Szombathely
1915 m²
Földszint, I–II–III. emelet
Gáspár Péter
Takács András

1915 m²

Leírás:
A Tóparti álom egy 28 lakásos nem mindennapi társasház
építészeti terve. Szombathely egyik legszebb részére, a Csónakázó-tó mellé helyezve készítette az alkotója Gáspár Péter.
Az épület íves tömbje fantasztikus hatást kelt már a formájával is. Egy elfektetett, alsó és felső oldalán lemetszett tojás
jelenik meg előttünk épületként. A négy szinten elhelyezett
lakások hatalmas, üveg korlátos teraszaikkal már a szemlélőben is a csodálatot váltják ki. A majdan benne élők számára
valójában a luxusérzetet jelenthetik, mivel mindenhol imponáló arányú terekkel jönnek létre – a kisebb méretű lakásoktól, a
közel 100 m²-esekig. A tetőn elhelyezett penthouse-ok hatalmas tetőteraszai lélegzetelállítóak.
A társasház parkolója sem mindennapi. Átlátszó, hajlított
panelekből álló fedett létesítmény, amely íves formájával igazi
kiegészítője lakóépületnek.
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S AVA R I A L A KÓ PA R K
Épület megnevezése:

Savaria lakópark
(37 lakásos társasház)

Megvalósult-e:

Kivitelezés alatt

Épület típusa/funkció:

Társasház

Tervezés éve:

2016.

Épület címe:

Győr

Nettó alapterület:

2888 m²

Szintek száma:

Pince, földszint, I–II–III. emelet

Építésztervező:

Gáspár Péter

Rajzolta:

Török József

Belsőépítész tervező:

Gáspárné Pálmai Szabina

Rajzolta:

Almási Diana, Tóth Noémi

2888 m²

é sz a k-kel e t i hom l okz at

Leírás:
Győr városában a beruházó igényei szerint egy 3 épülettömbből álló, 37 lakást magába foglaló társasházat álmodott meg az építész.
Az épület tömege három egymástól elcsúsztatott, de
mégis egymáshoz kapcsolódó hasábból áll. Ezen hasábok felülete azonban a síkban megtört, ami izgalmassá
teszi a felületet. A hatást fokozza a fehér és az antracit
színek kontrasztos váltakozása a külső burkolatokon, valamint a homlokzati árnyékolók könnyedsége, ami tovább
fokozza az esztétikai élményt.

A lakópark megközelítése sorompós behajtással történik, a tervezés folyamán elkészült a telken a parkolók,
valamint a játszótér helyének a kijelölése is. A kerékpárok
elhelyezésére a tárolók kialakítása is megtervezésre került.
A lakásokhoz külön-külön két, három változatos
bútorozási belsőépítészeti terv is elkészült. Ezekből
világosan látható, hogy mennyire funkcionálisak, praktikusak, jól bútorozhatók és élhetőek ezek a terek. Valamint az építész és a belsőépítész együttgondolkodása a
terek megalkotásában!

belsőépítészet
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G Y Ö N G Y Ö S - PATA K L A K Ó PA R K
Épület megnevezése:

Gyöngyös-patak lakópark

Megvalósult-e:

Kivitelezés alatt

Épület típusa/funkció:

Társasház

Tervezés éve:

2016.

Épület címe:

Szombathely, Írottkő utca

Nettó alapterület:

3110 m²

Szintek száma:

Pince, földszint, I–III. emelet

Építésztervező:

Gáspár Péter

Rajzolta:

Török József,

3110 m²

Horváth Enikő
Leírás:
A megbízás Szombathelyen az Írottkő úton lévő telekre, társasházak tervezésére szólt. A területen 3 különálló
tömbben, épületenként 14 lakást magába foglaló társasházat kívánt kialakítani I. ütemben a beruházó.
A telekingatlanra a közforgalomtól elzárt bejárón lehet
bejutni. Minden lakáshoz parkoló lett tervezve. Az épületek tömbjei kissé elcsúsztatva egymástól arányosan
elhelyezettek, ezzel meghagyva egymásnak a fényt és a
levegőt. A társasházak alsóbb szintjein 4–4, míg a legfelső szintjein 2–2 lakás lett kialakítva, vagyis itt nagyobb
méretű teraszok használatára van lehetőség. Ugyanakkor
ez a bentebb ugró rész teszi az épület tömegét sokkal finomabbá, harmonikusabbá.
A beruházónak nagyon fontos volt a lakások energiatakarékos kialakítása. Így az épületben földhős hőszivat�tyúrendszer biztosítja a hűtés, fűtés lehetőségét egy technológiában.
Az épületek között pihenőpark, a Gyöngyös parton való
sétálás, a területen lévő fasor látványa biztosítja az itt élő
családok kényelmét, a gyermekek játékterét.
A beruházó a II. ütemben újabb 68 lakásos társasház
tervezésére adott megbízást a Gáspár Mérnöki Irodának.
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FUTURISZTIKUS DESIGN
Épület megnevezése:

Futurisztikus design

Megvalósult-e:

Még nem valósult meg

Épület típusa/funkció:

11 lakásos lakóépület és

1008 m²

1 üzlet építése társasház és üzlet
Tervezés éve:

2016.

Épület címe:

9600 Sárvár, Postatér

Nettó alapterület:

1008 m²

Szintek száma:

A épületrész 4 szintes:
földszint, I–II. em., tetőtér
B épületrész 5 szintes:
földszint, I–II–III. em., tetőtér

Építésztervező:

Gáspár Péter

Rajzolta:

Rózsás-Szép Veronika

Leírás:
Az ingatlan Sárvár belvárosában található, zártsorú beépítésben helyezkedik el, a Posta térre néző utcai
homlokzattal. Dél felől a NEO étterem – amelynek tervezője szintén Gáspár Péter volt, így adott volt az összehangolhatóság lehetősége –, észak felől pedig lakásokhoz tartozó garázs csatlakozik zártsorúan az épülethez.
Az esztétikus, nemrégiben felújított Posta tér lehetőséget
adott a tervezőnek, hogy elrugaszkodjon a hagyományos
formáktól és magasabb építészeti minőséget hozzon létre. Ezért az épülettömeg a tér felé a teljes homlokzaton
nyílászárókkal nyitott, de ezt egy organikus héjjal öltöztetette fel az alkotó. A héj lendületes vonalvezetése vízszintes, és kihangsúlyozza az épületet. Ez határolja részben a
lakásokhoz tartozó teraszokat, üveg korláttal kiegészítve.
A középen lévő lépcsőházat kiemelte a földszinten Trespa burkolattal, és fémárnyékoló rendszerrel a további
szinteken. Az udvar felől az épület lenyugszik, a héj nem
kúszik hátra. A szomszéd felől teljesen zárt homlokzatot
találunk, az udvar felől pedig több, keretbe foglalt homlokzatot. Van ahol fémárnyékoló, van ahol kiugratott keretek fogják össze a felületet Trespa lemezzel burkolva.
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Az üzletek a földszinten helyezkedek el, bejáratuk a tér
felé nyílik. A kávézó vendégtere teljes felületében nyitott
a tér felé, terasza kikúszik a szabadba.
A 11 db lakás a tér felől elhelyezkedő, kiemelt lépcsőházon keresztül, nyitott és zárt folyosókon közelíthető
meg. Az I. emeleti lakások tágas, kétszintes nappalival
és galériával lettek tervezve, míg a III. emeletről induló
lakások a másik épületrészhez hasonlóan a tetőtérbe vezetnek. Ezek közül egy lakáshoz két szinten is található
terasz. Ezzel a téralkotással a tervező ismét szakított a
sablonokkal, és átalakította a „lakás fogalmát”, élményszerűvé tette azt.
Az épülettel megalkotója már túlmutat a megszokott
építészeti gyakorlat napi rutinján. Számára evidens a szó
teljes értelmében vett tér- és formaérzék!
A tanulmányterveket Sárváron az önkormányzati képviselőknek, a polgármesternek, a jegyzőnek és a főépítésznek is véleményeznie kellett. Mind egyhangúlag megszavazták, hogy igen, ez AZ az épület, a jövő épülete, a
– Futurisztikus design –, ami Sárvár következő „ékköve”
lehet, amikor megépül.
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E G Y K I S S K A N D I N ÁV É P Í T É S Z E T
Épület megnevezése:

Megvalósult-e:
Épület típusa/funkció:
Tervezés éve:
Épület címe:
Nettó alapterület:
Szintek száma:
Építésztervező:
Rajzolta:

Egy kis skandináv építészet
4 lakásos társasház
(Tardos lakópark)
Tanulmányterv
Társasház
2017.
Tardos
424 m²
Földszint, emelet, tetőtér
Gáspár Péter
Rózsás-Szép Veronika

424 m²

Leírás:
Tardos a Gerecse hegység ölelésében fekvő település, ahol a
megbízónak a több hektáros lejtős építési területe található. Ide
álmodott az építésztervező egy olyan modern, letisztult, egyszerű
lakótömbök összefordításából lakóparkot, ami a mai skandináv
építészeti stílus jegyeit viseli magán.
A terület lejtése miatt, a lakások belső kialakítása, egy és kétszintes verziók között változik, vannak kisebb és nagyobb alapterületűek, nagy teraszlemezek kialakításával. Az alaprajzi kialakításuk nagyon racionális vonalvezetést követve, jól láthatóan
elkülönülnek egymástól a nappali és éjszakai funkciókat magában
foglaló terek. A nagy üveg felületeken szabadon áramolhat be a
napfény és az energia. Egyes lakásokhoz saját kert is tartozik.
A külső homlokzati megjelenésben fontos szerepe volt a faburkolatnak és a terméskőburkolatnak. Az épület egyszerűen ott van,
nem akar sem többet, sem kevesebbet mutatni annál, mint ami.
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COLOR HÁZ
Épület megnevezése:

Minerva lakópark I. ütem
Color ház

1687 m²

(26 lakásos társasház építése)
Megvalósult-e:

Kivitelezés alatt

Épület típusa/funkció:

Társasház

Tervezés éve:

2016.

Épület címe:

Szombathely, Minerva utca

Nettó alapterület:

1687 m²

Szintek száma:

Földszint, I–II–III. emelet

Építésztervező:

Gáspár Péter

Rajzolta:

Török József

Belsőépítész tervező:

Gáspárné Pálmai Szabina

Rajzolta:

Tóth Noémi

Leírás:
A megbízó Szombathelyen, a Minerva utcai telkére 26
lakásos társasházat kívánt építeni. Ehhez kérte a tervek elkészítését. Az újonnan kialakított lakóövezeti ingatlant fiatalos, modern formában álmodta meg az építésztervező.
Az házak négyszintes kialakításúak. A lakásokat egy tágas lépcsőházon keresztül, vagy lifttel is meg lehet közelíteni. A földszinten a lakások visszahúzásra kerültek, így
a tervező 10 parkolónak talált helyet. A lakásokhoz tartozó tárolók is ezen a szinten kerülnek elhelyezésre. A lépcső alatt takarítóeszköz-tároló létesül. Az épületek ezen
részeinek is fontos tartozékának kell lennie a lakásoknak,
amennyiben a lakótereket nem akarjuk csúfítani és zsúfolni
„tároló dobozokkal”. A lakások modern alaprajza a mai kor
igényeinek felel meg, funkcionálisan jól működő tereit az
elkészült belsőépítészeti tervek is világosan tükrözik!
Az épület külső megformálása modern, a negyedik szint
van beugratva – megtörve ezzel az épület tömegét –, így
adva helyet a tetőteraszoknak. A homlokzatok fehérek,
amelyet színes négyzetek törnek meg, üdévé és vidámmá,
színessé – „Color”-rá téve az épületet.
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A FEHÉR ÉS A SZÜRKE 49 ÁRNYALATA
Épület megnevezése:

Megvalósult-e:
Épület típusa/funkció:
Tervezés éve:
Épület címe:
Nettó alapterület:
Szintek száma:
Építész tervező:
Rajzolta:
Belsőépítész tervező:
Rajzolta:

Minerva lakópark II. ütem
A fehér és a szürke 49 árnyalata
(49 lakásos társasház)
Előkészítés alatt
Társasház
2017.
Szombathely, Minerva utca
3117 m²
Földszint + I–II–III. emelet
Gáspár Péter
Török József
Gáspárné Pálmai Szabina
Tóth Noémi

3117 m²

Leírás:
A Minerva utcai lakópark II. ütemeként egy újabb 49 lakásos társasház megtervezésével bízta meg a Gáspár Építész
Irodát az építtető.
Az épület szintjei két lépcsőházon keresztül közelíthetők
meg. A lépcsőházakba személyfelvonó lift is tervezésre került, ezzel biztosítva majd az emeleten lakók kényelmét. A
lakóépület tömbjei középén egy átrium szerűen zár udvart
határolnak be. A belső udvarban a körbefutó folyosók üvegtető borítást kaptak, így félig fedetté váltak. A lakásokból és
a folyosókról is jól látható a belső kert, amely az univerzum
egyensúlyát kifejező Jin és Jang jelet formáz, és növényi kiültetéseivel, illetve tértárgyaival is a keleti filozófia megnyilvánulását, valamint az itt lakó emberek lelki békéjét erősíti.
Az épületen belül 4 szinten 49 db lakás lett tervezve. A
lakások egy és két szobás kialakításúak, a 30 m²-estől a
65 m²-ig bezárólag, kinek-kinek a választása szerint. A legtöbb lakáshoz egy erkély, a legfelső szinten találhatókhoz
pedig egy nagy terasz is tartozik.
Összességében megállapíthatjuk, hogy ez a lakópark
mindenben megfelel a társasház adta előnyöknek és penthouse lakásai alkalmasak – biztonságot nyújtó környezetben
– a harmónia megélésére, legyen az akár független, páros
vagy kisgyermekes létforma.
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Társasházak

alaprajz
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L E T I S Z T U LT E L E G A N C I A
Épület megnevezése:

Letisztult elegancia
(11 lakás és 1 üzlet építése)

Megvalósult-e:

Tanulmányterv

Épület típusa/funkció:

Társasház

Tervezés éve:

2017.

Épület címe:

Bük, Széchenyi István utca

Nettó alapterület:

810 m²

Szintek száma:

Földszint, emelet

Építésztervező:

Gáspár Péter

Rajzolta:

Török József

810 m²

Leírás:
A megbízó Bükön lévő telekingatlanára kívánt egy elegáns társasházat építtetni, amelyben 11 lakás és egy üzlethelyiség is helyet kap.
Az építész a funkciókat két kétszintes tömbben, egymással szemben, aszimmetrikusan helyezte el, úgy, hogy
az A épület az utcafronti rész felé fordul, míg a B épület
a telek vége felé. Így az üzlet az A épületben a Széchenyi
utca felől megközelíthető. A tömböket nyaktag köti ös�sze, ami zártságot is biztosít az udvarnak, ahol a parkoló
kapott helyet.

dél-nyugati homlokzat
78

Társasházak

A tömböket síklapok formázzák, melyeknek törései
adják az épületek dinamikáját, párosulva a fehér és szürke külső burkolat, az impozáns méretű üveg nyílászárók
és az erkélyek üveghatárolóinak váltakozásával. Ez adja
a lakóépületek letisztult eleganciáját!
A lakások 36, 60 és 73 m² alapterületűek, és mindegyikhez jelentős méretű – 10–15 m²-es – erkély, illetve
terasz kapcsolódik, amelyek növelik a lakóteret, a szabadban tölthető pihenőidő luxusát biztosítva a tulajdonosoknak.

dél-keleti homlokzat

észak-keleti homlokzat
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KÖZÉPÜLE T

Ép ít és zet / K ö zép üle t
82.
84.

2011. Szombathely
2012. Bük

Vízmű központ
Polgármesteri Hivatal Bükön

GÁS-PÁR
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VÍZMŰ KÖZPONT
Épület megnevezése:

Vízmű Központ
ügyfélszolgálat átalakítása

Megvalósult-e:

Tanulmányterv

Épület típusa/funkció:

Középület

Tervezés éve:

2011.

Épület címe:

Szombathely

Nettó alapterület:

1628 m² (6 db épület)

Szintek száma:

Földszint, emelet

Építésztervező:

Gáspár Péter

Rajzolta:

Török József

1628 m²
ilyen lesz

Központi irodaház és

Leírás:
A beruházó, a Vasi Víz Zrt. Szombathelyen lévő telephelyét fel
szerette volna újítani és a tervek elkészítésével az építésztervezőt
bízta meg.
A tervezési feladat több egységből tevődött össze. Állt egy
központi irodaházból, egy kiszolgáló épültből (konyha, étterem,
orvosi szoba), és egy irodaházból.
A központi épület külső homlokzata teljesen új „köntöst” kap,
rá sem lehet majd ismerni, de ugyanez elmondható a többi épületegységről is. A meglévő kiszolgáló étterem és konyhája nem
csak külsőleg, de belsőleg is megújult volna.
Az irodaház meglévő irodaszáma a vállalat számára nem elegendő. Így az épületszárny bővítése a cél, mivel a Vépi úton lévő
kirendeltségüket is ide szeretnék beköltöztetni. A teljesen új ingatlanban működik majd az ügyfélszolgálati központ is.
Reméljük a közel jövőben a tervek alapján az épületek bővítésével, új építésével és a homlokzatok újragondolásával egy a XXI.
századnak megfelelő és elvárható vízmű központ épülhet, nem
csak a cég, hanem Szombathely város lakóinak megelégedésére.

ilyen most
82

Középületek
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átalakítás
és bővítés

P O LG Á R M E S T E R I H I VATA L B Ü KÖ N
Épület megnevezése:

Polgármesteri Hivatal Bükön

Megvalósult-e:

Megvalósult

Épület típusa/funkció:

Középület,

1075 m²

polgármesteri hivatal
Tervezés éve:

2012.

Épület címe:

Bük, Széchenyi u. 44.

Nettó alapterület:

1075 m²

Szintek száma:

Alagsor, földszint, emelet

Építésztervező:

Gáspár Péter

Rajzolta:

Török József

Belsőépítész tervező:

Gáspárné Pálmai Szabina

Leírás:
A megbízó a Gáspár Mérnöki Irodát bízta meg a régi polgármesteri hivatal átalakításának és bővítésének megtervezésével.
A meglévő hivatali épület a mellette található szolgálati lakástömbbel került összevonásra. A két épületingatlan bővítményekkel
együtt lett összeépítve.
A földszinten két bejáratot kapott az épület. A lakossági ügyekkel foglalkozó irodák kerültek itt elhelyezésre, valamint az ügyfelek
és a dolgozók részére mosdó, amely megközelíthető mozgáskorlátozottak számára is. A takarító személyzet részére öltöző és zuhanyzó, továbbá takarítószer raktár került tervezésre. Az emelten a
dolgozóknak teakonyha készült.
Az épület akadálymentesített, a gyengén látók részére külön
burkolati sáv, illetve braille írással információs feliratok készültek.
A régi épület külső megjelenésében is megújult. Formáját tekintve megőrizte eredeti jegyeit – úgy, mint az ablakok formája,
színvilág, téglaburkolat – de kiegészült barátságos fa spalettákkal,
bejárati portállal. A második épület már lapos tetővel épült, modern tömegét téglaborítás fedi, üvegtáblái pedig elegánssá teszik.
A megrendelő igényességét dicséri, hogy részletes belsőépítészeti tervet is kért, amely kulcsa a külső és a belső egységének. Ez
biztosítja, hogy belépve egy imponáló épületbe, a kellemes érzésünk továbbra is megmaradjon!
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Középületek

ilyen volt
alaprajz

látványterv

ilyen lett
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belsőépítészet

homlokzatok
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észak-keleti homlokzat

észak-nyugati homlokzat

dél-nyugati homlokzat

dél-keleti homlokzat

Középületek
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Ép ít és zet / Eg és zs égügyi é püle t, időse k otthona
90.
92.

2012. Zsira
2016. Szombathely

Zsira – Idősek Otthona
Egészségügyi Alapellátó Központ
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IDŐSEK OTTHONA
Épület megnevezése:
Megvalósult-e:
Épület típusa/funkció:
Tervezés éve:
Épület címe:
Nettó alapterület:
Szintek száma:
Építésztervező:
Rajzolta:

Zsira – Idősek Otthona
Tanulmányterv
Idősek otthona
2012.
Zsira
6834 m²
Földszint, I. emelet,
II. emelet, tetőszint
Gáspár Péter
Török József

Leírás:
A megbízó egy régóta hazánkban élő külföldi állampolgár – az iroda régi jó ügyfele – szívügyének tekinti az
idős emberek segítését, védelmét és jólétét.
Arra kérte fel az építészt, hogy egy olyan emelt szintű
ellátást biztosító idősek otthonát tervezzen, ahol a gondozási tevékenység mellet színvonalas szolgáltatásokkal
(pl.: étterem, kávézó) és szabadidős tevékenységek lehetőségével várják az ideköltöző idős embereket.
A tervező szabad kezet kapott, így képzelete „szárnyalhatott”. Fontos szempont volt, hogy olyan épületet
alkosson, ahol az idősek nemcsak mindennapi ellátását

90

Egészségügyi épületek

6834 m²

homlokzatok
biztosítják, hanem az épület esztétikája és környezetének
egyensúlya is hozzájárul az itt élő emberek lelki békéjéhez, nyugalmához.
Az épület három szárnyra és négy szintre tagolódik.
Vannak külön egy-két fős apartmanok, egyedül élők vagy
házaspárok számára és vannak olyan egységek is, ahol
olyan időseket ápolnak, akiknek már napi 24 órában van
szükségük gondozásra. A belső terek kellemes légkörének megteremtésében nagy szerepe van az üvegfalakon
beáramló fény és energiaáramlásnak. A tömegalakítás
során fontos szempont volt, hogy a táj – mint háttér és
adottság – érvényesülni tudjon.

dél-nyugati homlokzat

alaprajz
dél-keleti homlokzat
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EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÓ KÖZPONT
Épület megnevezése:
Megvalósult-e:
Épület típusa/funkció:
Tervezés éve:
Épület címe:
Nettó alapterület:
Szintek száma:
Építésztervező:
Rajzolta:
Belsőépítész tervező:
Rajzolta:

Egészségügyi Alapellátó
Központ építése
Még nem valósult meg
Egészségügyi épület
2016.
Szombathely, Markusovszky L. u.
1540 m²
Földszint, emelet
Gáspár Péter
Takács András
Gáspárné Pálmai Szabina
Almási Diana, Tóth Noémi

1540 m²

alaprajzok

Leírás:
A Szombathely városában létesítendő egészségügyi központ
építésének célja, hogy a városi betegellátás korszerű, kulturált
körülmények között folyhasson.
A tervezés során egy kétszintes épület kialakítása mellett
döntöttek az érintett felekkel közösen. Ez alapvetően funkcionális megoldások miatt lett egyértelmű, mivel az elhelyezni kívánt
feladatcsoportokat így tudta egymástól viszonylag elkülönülten
kialakítani a tervező. A földszinten két körzet háziorvosi rendelői
kaptak helyet, az emeleti részen a felnőtt- és gyermekfogászati
rendelők. A főbejáratnál található a fogászati ügyelet.
Az épület két markánsan elváló egységből áll, amit egy összekötő nyaktag köt össze. A nyugalmas belső udvarok kialakításával
a rendelők többsége a külső zajtól védve van.
A funkciócsoportokat az ott dolgozókkal egyeztetve alakította
ki az építész és a belsőépítész. A betegek kényelme érdekében
nagy váróterületek és korszerű vizesblokkok is rendelkezésre állnak. Az épület minden szinten akadálymentesített, a főbejárat mellett lift készül.
A 780 m²-es épülethez részleges belsőépítészeti tervek is készültek, melyek hozzájárulnak az egészségház minőségi, esztétikai
kivitelezéséhez és használati értékéhez.
A területen 125 – köztük 3 akadálymentes – parkolót helyeztünk
el, ami az épület rendeltetésszerű használatához szükséges.
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Egészségügyi épületek

emelet

belsőépítészet

folyosó falnézet
fogorvosi szoba falnézetek
földszint
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homlokzatok

dél-nyugat
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Egészségügyi épületek

dél-kelet

észak-kelet

észak-nyugat

GÁS-PÁR

95

S P O R T, WE LL N E SS ,
S Z ÁL L Á S É P Ü L E T
Ép ít és zet / Sp o rt , w e llne ss, szá llá s é püle t
98.
2013.
102. 2013.
106. 2016.
110. 2015.
114. 2017.
		
124. 2017.
126. 2017.
128. 2017.

Lovászpatona
Ugod
Pápakovácsi
Szombathely
Szombathely
Szombathely
Szombathely
Szombathely

Ház a tónál
Valami régi, valami új
Nyugalom szigete
Fürdő Komplexum – Vízilabda Akadémia
Fürdő Komplexum – Családbarát
Élményfürdő és Uszoda
Volt Epcos terület – Asztalitenisz csarnok
Volt Epcos terület – Cserkészház
Volt Epcos terület – Vívóterem
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HÁZ A TÓNÁL
Épület megnevezése:

Ház a tónál

Megvalósult-e:

Megvalósult

Épület típusa/funkció:

Vendégház

Tervezés éve:

2013.

Épület címe:

Lovászpatona

Nettó alapterület:

134 m²

Szintek száma:

Földszint

Építésztervező:

Gáspár Péter

Rajzolta:

Takács András

Belsőépítész tervező:

Gáspárné Pálmai Szabina

Rajzolta:

Dr. Kissné Séllei Enikő

Leírás:
Ennek az épületnek, illetve birtoknak a megtervezéséhez nagyon kevés idő állt rendelkezésre. Karácsony előtt
két héttel a kormány kiadott egy pályázatot, amiben a vidéken épülő vendégházak építését támogatta.
A megbízó azzal a kéréssel fordult az építészhez, hogy
a lehetőséggel élve, szeretne egy három szobás, fürdőszobás, egyterű nappali–étkező–konyha, nagy terasz kialakítású házat terveztetni, viszont a tervezési határidő két
hét és december 23-ig be kell adni az engedélyes terveket.
Ez nagy kihívás volt az iroda számára, mivel nem ez
volt az egyetlen két hét alatt tervezendő vendégház, hanem volt még mellette számos másik. De az építész számára „nincs lehetetlen, csak tehetetlen”, elvállalták azzal
a feltétellel, hogy a megbízónak teljes mértékben meg kell
bíznia bennük, mert a tervek nézegetésére, módosítására
nincs lehetőség – és így is történt – a beruházó 100%-os
bizalmat adott, amit nem bánt meg.
Így született meg: a Tóparti Ház. A fő épület csónakházzal egy 6 hektáros tó partján épült. A nappali–étkező–
konyha a tóra lett tájolva egy nagy terasz kíséretében.
A külső és belső teret egy nagy összefüggő üvegfal
választja el egymástól, így amikor nyáron a nagy tolóajtók el vannak húzva, akkor a tulajdonosnak van egy kinti
nappalija is.
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Sport- és wellness épületek

134 m²

Az épülethez szervesen kapcsolódik egy csónak- és
szauna ház is, ami a megbízónak és vendégeinek biztosítja
a teljes pihenés luxus érzését.
Az épület homlokzati kialakításával (tégla, fa) és formavilágában gondoskodott a tervező, hogy belesimuljon a
tájba, eggyé váljon vele.
Az építető kérésére belsőépítészeti tervdokumentáció
is készült. A belsőépítészeti tervekben is megjelennek – az
összhang érdekében – a terméskő és faburkolatok, gerendák finomabb formában. A nagy csupa üveg tolóajtóknak
köszönhetően pedig szinte elmosódik a kinti és a benti világ és gyönyörű kilátás nyílik a tóra és a birtok parkjára.
Az épület földszintes kialakításúra lett tervezve. A különböző funkcionális térkapcsolatok teljesen elkülönülnek
egymástó. A nappali–étkező–konyha egy légterével meghatározó funkciót tölt be. A hálóegységek a fürdőszoba
egységekkel egy közlekedővel elválasztott részben kaptak
helyet. A nappali otthonos, meleg hangulatát egy hatalmas
beépített, terméskő burkolattal kivitelezett kandalló adja.
Az építtető alapvető elvárásai közé tartozott a ház gazdaságos üzemeltetése. A manapság természetesnek vélt
igény szellemében a megújuló energiaforrások alkalmazásán kívül egyéb építészeti energiatudatos megoldás is
született.
Az első vonal meghúzásától az építkezés befejezéséig – ugyan különböző minősítésben, de – jelen voltak az
építészek. A beruházó, a kivitelező és a tervezők szoros
együttműködésének köszönhetően valósult meg a mindenki álma a „Ház a tónál”.
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déli homlokzat

nyugati homlokzat
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Sport- és wellness épületek

bútor
alaprajz
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VA L A M I R É G I, VA L A M I Ú J
Épület megnevezése:

Valami régi, valami új

Megvalósult-e:

Megvalósult

Épület típusa/funkció:

Szálláshely

Tervezés éve:

2013.

Épület címe:

Ugod

Nettó alapterület:

217 m²

Szintek száma:

Földszint, emelet

Rajzolta:

Takács András

Belsőépítész tervező:

Gáspárné Pálmai Szabina

Rajzolta:

Farkas Veronika

Leírás:
Az iroda régi ügyfele – akinek több megvalósult épületét
tervezték már – a maga szakterületén komoly szakmai teljesítménnyel a háta mögött, professzionális hozzáállással,
rendkívül határozott elképzeléssel indította a projektet.
A tervezői javaslatok iránt végig nyitott maradt, az első
találkozástól az építkezés befejezéséig.
Az Északi-Bakony nyugati lejtőjén fekvő Ugod, festői
szépségű, erdővel, sziklával borított részén lévő telke és
rajta egy rossz állapotban lévő ház ideális helynek ígérkezett egy minden igényt kielégítő, a mai kor követelményeinek megfelelő szálláshely épületének megépítéséhez. A
csendes jól megközelíthető környék a természet közelségével és jó levegőjével különösen előnyös a kirándulóknak.
Az építkezés elkezdésével véglegesen megállapították,
hogy a meglévő falazatnak nincs vízszigetelése. Az utólagos vízszigetelés elhelyezése nagyságrendben ugyanan�nyiba került volna, mintha lebontják a falakat és víz- és
hőszigetelt téglából újat építenek. A beruházó az utóbbi
megoldás mellett döntött. A régi épület részben bontásra
került. Az új házat a meglévő alapokra építették.
Az új szálláshely a környezeti adottságokra alapozott
funkcionális felosztással – a tájolásban rejlő lehetőségeket kihasználva – élő kapcsolatot alkot külső és belső terek között.
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Sport- és wellness épületek

217 m²

A természetbarát szemlélet a környezettudatos eszközök
beépítése mellett az anyaghasználatban is megnyilvánult.
A tervezéskor fontos szempont volt, hogy az épület
környezetébe belesimuljon, ne emelkedjen ki, ne akarjon
vetélkedni vele. Ezért a homlokzaton a fa és terméskő
burkolat dominál. Az arculat egyediséghez hozzájárul a fa
szerkezetű nyílászárók ritmusa is. Mindezeket összevetve
a modern rusztikus stílusú épület külső nagyvonalú tagolása, lépték arányos, tetszetős külsőt eredményezett.
A belsőépítészeti megfogalmazásban is megjelennek –
az összhang érdekében – a terméskő és faburkolatok, de
kissé másként, finomabb kivitelezésben. A jelentős méretű nyílászáróknak köszönhetően pedig szinte elmosódik a
kinti és a benti világ.
A térkapcsolatokat az önálló egységként megjelenő
lépcsőház és recepció rendszerezi. A földszint majdnem
teljes egészében a kiszolgáló jellegű helyiségeket foglalja
magába. A földszint tipikusan a nappali funkcióké. Az emeleten az épület fő tevékenységére felfűzött vendégszobák,
lakosztályok és hozzájuk tartozó fürdők sorakoznak.
Az építtető alapvető elvárásai közé tartozott a ház
gazdaságos üzemeltetése. A manapság természetesnek
vélt igény szellemében a megújuló energiaforrások alkalmazásán kívül egyéb építészeti energiatudatos megoldás
is született.
A komplett tervdokumentáció (engedélyes terv, kiviteli
tervdokumentáció, belsőépítészeti tervdokumentáció) elkészítésétől az épület elkészüléséig jelen voltak a tervezők.
A jól összehangolt munka végeredményeként a régiből
egy új épület született. – „Valami régi, valami új.”
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NYUGALOM SZIGETE
Épület megnevezése:
Megvalósult-e:
Épület típusa/funkció:
Tervezés éve:
Épület címe:
Nettó alapterület:
Szintek száma:
Építésztervező:
Rajzolta:
Belsőépítész tervező:
Rajzolta:

Nyugalom szigete
Még nem valósult meg
Szállás épület
2016.
Pápakovácsi, Attya puszta 1.
101 m²
Földszint
Gáspár Péter
Horváth Enikő
Gáspárné Pálmai Szabina
Almási Diána, Tóth Noémi

101 m²

Leírás:
A beruházó már nem először bízza meg az irodát építészeti terv elkészítésével. Ebben az esetben a cél egy
olyan pihenő és vendégfogadó épület építése, mely nem
túl nagy alapterületű, de kényelmes terekkel kialakított,
funkcionálisan jól működik, és esztétikailag is kellemes
és megragadó.
Az épület egyszintes kialakítású, monolit vasbeton pillérvázas, tégla kitöltő falazatos szerkezet. A vendégházat
egy egyszerű, lebegő lapos tetős tömeg alkotja. Az épület térszervezésén egyértelműen látszik az egyszerűség és

funkcionalitás. Az előtérből nyílik egy fürdő és egy hálószoba. A szoba mellett kapott helyet a szauna a zuhanyzóval, mely a pihenőn keresztül érhető el. A pihenőt a teraszról egy tolóajtón keresztül közelíthetjük meg. Az épület
összes tere a kertre lett tájolva. A nagy üvegfelületeken
kipillantva egy csodálatos kert illetve park tárul elénk.
A pihenőházhoz részletes belsőépítészeti terv is készült, mely harmóniában van az épület külsejével. Színvilágával a nyugalmat sugallja, letisztult minimalizmusával,
pedig hihetetlenül elegáns.
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FÜRDŐ KOMPLEXUM
VÍZILABDA AKADÉMIA
Épület megnevezése:
Megvalósult-e:
Épület típusa/funkció:
Tervezés éve:
Épület címe:
Nettó alapterület:
Szintek száma:
Építésztervező:
Rajzolta:
Belsőépítész tervező:

Vízilabda Akadémia
Megvalósult
Sportlétesítmény
2015.
Szombathely, Bartók Béla krt. 41.
2644 m²
Pince, földszint, öltözőszint,
medencetér
Gáspár Péter
Török József
Gáspárné Pálmai Szabina

Leírás:
A Gáspár Mérnöki Iroda 2015-ben Szombathely város
uszodájának az I. ütemben egy vízilabda akadémia épülettel való bővítésére, valamint 2017-ben a II. ütemben
a meglévő uszoda korszerűsítésére, és egy családbarát
élményfürdő megtervezésére kapott megbízást.
A sportolók számára egy vízilabda komplexum készült,
edző medencével, öltözőkkel, vizesblokkal, irodával és
egyéb gépészeti helyiségekkel kompletten. A medence-
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2644 m²

tér a fürdő belső udvarára lett fókuszálva. Nagy üvegtáblás felületein gyönyörű kilátás tárul a sportolók elé egész
évben, minden évszak szépségét megmutatva.
Az I. ütemre tervezett Vízilabda Akadémia mára sikeresen elkészült. A Beruházó, a Kivitelező és a Tervező
szoros együttműködésének köszönhetően a megálmodott épület mind anyaghasználatában, mind formavilágában, térélményében nyújtja az embereknek a 21. század
modern design érzését.
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FÜRDŐ KOMPLEXUM
C S A L Á D B A R ÁT É L M É N Y F Ü R D Ő
ÉS USZODA KORSZERŰSÍTÉSE
Épület megnevezése: Szombathelyi Családbarát
Élményfürdő kialakítása és
Uszoda felújítása
Megvalósult-e:

5660 m²
5952 m²

Előkészítés alatt

Épület típusa/funkció: Sport és szabadidős létesítmény
Tervezés éve:

2017.

Épület címe:

Szombathely, Bartók Béla krt. 41.

Nettó alapterület:

5660 m², 5952 m²

Szintek száma:

Pince, földszint, I–II. emelet

Építésztervező:

Gáspár Péter

Rajzolta:

Török József

Belsőépítész tervező: Gáspárné Pálmai Szabina
Rajzolta:

Almási Diana, Dr. Kissné
Séllei Enikő, Farkas Veronika,
Tóth Noémi

Leírás:
A II. ütemben épülő élményfürdő a kisgyerekes családokat szolgálja ki minden évszakban. A létesítmény az
uszoda épületéhez közvetlenül kapcsolódik. A különböző épületrészeket és a külső területek megközelíthetőségét úgy tervezte meg az építész, hogy önálló beléptető rendszeren keresztül a többi szolgáltatás – uszoda,
szauna – igénybevétele nélkül is lehessen használni. A
családbarát élményfürdő egyéb szolgáltatásai mellett
megtalálható: a baba-mama medence – amely alkalmas
bébik úszásoktatására –, egy bébi medence, egy gyermekmedence: játékokkal, fényjátékkal. Egy nagygyermek
medence: kobracsúszdával, vízköpőkkel, billenő vödrös
pálmafával, kalandmedence sodrófolyosóval. A szülők és
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felnőttek kényelmét egy jacuzzi biztosítja, amely központi
elhelyezkedése révén rálátást nyújt a legtöbb medencére
és az abban játszó gyerekekre.
A szabad területen a családoknak pihenőterület, a
gyerekeknek játszóház és foglalkoztató áll rendelkezésre. A földszinten kap helyet az információs pult, egy önkiszolgáló étterem és kávézó is, amelyhez szervesen egy
napozó, „látványterasz” kapcsolódik a csónakázótóra
való kilátással. Az emeleti szintre lettek tervezve az öltözők, a babaetető, és a masszázs helyiség.
A meglévő uszoda öltözőblokkjából közvetlen megközelíthető helyiséget alakítottunk ki, melyben karórás öltözőszekrények és öltöző kabinok lettek tervezve. Hozzájuk

kapcsolódódik egy férfi és egy női vizesblokk. Akadálymentes öltöző, illetve fürdő is elhelyezésre került. A létesítmény befogadó képessége 280 fő.
Az épületen kívül, a „Prémium udvarban” kiúszós
ülőmedence készül felnőtteknek – pezsgőfürdővel, hátmasszással. Továbbá termál medence, strandmedence
– óriáspolippal, vízágyúkkal – játszótér, homokozó, pihenőtér: nyugágyakkal, kerti bútorokkal kerül kiépítésre.
Tollaslabda pálya, mely alkalmas ideiglenes színpad elhelyezésére is.
A meglévő uszoda épületének műszaki korszerűsítése
mellett jelentős bővítésre is sor kerül: az előcsarnokból
közvetlenül megközelíthető szauna világ lett tervezve, különálló recepcióval. A szellőző gépház kiváltásával, a bővítéssel, valamint a jelenlegi nappali kórház egy részének
felhasználásával egy komoly szauna világ (finn, aroma,
infra, gőz, valamint Cryo szauna és só-barlang) létesül,
egy lazító, egy gyógymedence, illetve merülő medence
kiépítésével, megfelelő nagyságú pihenőterek biztosításával. A szauna világ kifelé bővül egy nagyobb szaunával,
illetve szauna udvarral.
Az épületek belsőépítészeti tervezése folyamán arra
törekedett a tervező, hogy mind funkcionálisan, mind
esztétikailag luxus térérzetet biztosítsunk minden korosztály számára. Míg a meglévő uszoda előcsarnokában,
öltözőiben, vizesblokkjaiban, szauna világában a nyugodt
pasztell színek (beige, barna) és árnyalataik dominálnak,
addig a családbarát élményfürdő részen a fiatalos, mozgalmas, lendületes, kontrasztos színek kaptak hangsúlyt
a tervezés folyamán.
A fürdő komplexum teljes elkészülte után nemcsak jelentős épülete lesz a városnak, de valóban színvonalas
pihenő, sport és rekreációs lehetőséget ad az itt lakó embereknek és az idelátogató vendégeknek egyaránt.
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V O LT E P C O S T E R Ü L E T
A S Z TA L I T E N I S Z C S A R N O K
Beruházó:

1078 m²

Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Épület megnevezése:

Asztalitenisz csarnok kialakítása

Megvalósult-e:

Még nem valósult meg

Épület típusa/funkció:

Sportlétesítmény

Tervezés éve:

2017.

Épület címe:

Szombathely, Szent László király u.

Nettó alapterület:

1078 m²

Szintek száma:

Földszint

Építésztervező:

Gáspár Péter

Rajzolta:

Rózsa József

Leírás:
A megrendelő a volt Epcos területen kíván a meglévő épületek bontásával, átépítésével új funkciókat elhelyezni. A munkálatokkal együtt a terület rehabilitációja is
megtörténik. A jelenleg egy épülettömböt alkotó 3 épületrész szétválasztásával, az összekötő épületrészek elbontásával a megmaradó részek önálló épületekké válnak.
A három funkció három külön projektet alkot. A három
épületrészből kettő a későbbiekben vívócsarnokként és
asztalitenisz csarnokként fog működni, valamint az egykori cserkészház is visszakapja eredeti rendeltetését.

Az épülettömb északi része jelenleg egy földszintes,
vasbetonvázas üzemcsarnok, egy acélvázas csarnokrész
toldással. Ez a csarnok a csatlakozó épületrészek elbontásával szabadon álló beépítésként – asztalitenisz edzőpályaként, a hozzá kapcsolódó funkciókkal fog tovább
élni. Az épület magában fogja foglalni a gyakorlóteret
és a járulékos kiszolgáló funkciókat: a gazdasági irodát,
öltözőket, vizes helyiségeket, szertárat, teakonyhát és
masszázs helyiségeket. A tervezés nem érinti az északi
részen található acélvázas toldaléképületet.
Az épületszerkezeteknek a hosszú távú energetikai
előírásoknak meg kell felelni, hogy az épület gazdaságos
üzemeltetése biztosított legyen.
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V O LT E P C O S T E R Ü L E T
CSERKÉSZHÁZ
96 m²

Épület megnevezése:

Cserkészház építése

Megvalósult-e:

Még nem valósult meg

Épület típusa/funkció:

Szabadidős központ

Tervezés éve:

2017.

Épület címe:

Szombathely, Szent László király u.

Nettó alapterület:

96 m²

Szintek száma:

Földszint, tetőtér

Építésztervező:

Gáspár Péter

Rajzolta:

Takács András

Leírás:
A volt Epcos területén lévő épületrésznek – a valamikori Cserkészháznak – bár történeti jelentősége van,
de építészetileg nem jelentős, elsősorban a több ütemű
építkezés és a jelentős átépítések miatt. Ezért az épületrész teljes egészében bontásra kerül. Így a jelenleg
egy épületként funkcionáló csarnoképület, három külön
épületként él tovább. Az új épület részben kétszintes,
a földszinti részen közösségi tér található a hozzá kapcsolódó funkciókkal (vizesblokkok, öltözők, raktárak).
A tetőtéri szinten irodákat, tárgyaló és a hozzá tartozó

vizesblokkokat alakítják ki. Az új épület földszintje akadálymentesített lesz.
Az épületszerkezeteknek a hosszú távú energetikai
előírásoknak meg kell felelni, hogy az épület gazdaságos
üzemeltetése biztosított legyen. Az épület külső formája
a régi tervek alapján, de újragondolva épül.
Az alkotó építész fantáziája ebből a lehangolóan leromlott állapotú, szomorú épületből is „varázsolni” tudott! Közösségi célra, a fiatalok és sportolni vágyók számára megálmodta ennek a ragyogó épületkomplexumnak a tervét!
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V O LT E P C O S T E R Ü L E T
VÍVÓTEREM
Épület megnevezése:
Megvalósult-e:
Épület típusa/funkció:
Tervezés éve:
Épület címe:

1813 m²

Vívóterem és üzletek kialakítása
Még nem valósult meg
Vívóterem és üzletek
2017.
Szombathely, Szent László
király u. 6./A hrsz: 5487/30
Nettó alapterület:
1813 m²
Szintek száma:
Földszint, emelet
Építésztervező:
Gáspár Péter
ben a lehatárolás által kiadhatóvá válik a nyugati oldala
Rajzolta:
Rózsás-Szép Veronika
az edzőtérnek, akkor külön öltözővel rendelkezhessenek.
Valamint itt kap helyet egy erősítő szoba.
Belsőépítész tervező:
Gáspárné Pálmai Szabina
A vívóterem egységes külső hangulata a belső térben
Rajzolta:
Almási Diana, Tóth Noémi
is folytatódik a belsőépítész elképzelései szerint.
A vívóteremben csak a legszükségesebb, a vívók
Leírás:
sporteszközeit tároló dió színű beépített szekrények kéA volt Epcos területén lévő utcafronti épületrész ipari
szülnek. Itt a padozat meghatározó kékségét és sárgasáépületként szolgált egykor, amely jelenleg elhagyatottan
gát a falak fehér színe, valamint a bútorzat és a bordásfal
áll. Az egy épületként funkcionáló csarnoképület, három
dió burkolata tompítja.
külön épületként él majd tovább, így jelentős bontásokra
A többi helyiség drámaiságát a kontrasztos, hangsúés átépítésekre kerül sor.
lyos (fehér-fekete) és a lágy pasztellszínek (homok, beige)
A tervezéssel érintett utcafronti épületrész földszintjén
összeházasításával fokozta a tervező.
általános – nem élelmiszer árusító – üzletek kialakítására
Az épületet esztétikailag és funkcionálisan, a külső és
kerül sor. Az üzletek nagy része a zárt központi aulára
belső terekkel együtt komplex egységet alkot.
szerveződik. A kisebb üzletek egy része kapcsolódik egy
a meglévő épületből kiharapott árkádsorra.
A régen gépészeti és szociális részként szolgáló „fejépület” nagy része lebontásra kerül, csupán az emeletre
vezető lépcsőházi–előtéri blokk marad meg a tervezett
épületben.
Az emeleti, vívótermi funkció ebből a különálló blokkból közelíthető majd meg. Az emeleten egy nagy edzőtér
kap helyet a központi helyen, mely egy tolófal rendszerrel két részre osztható, a tolófal két pozíciója miatt 2–2
db különböző nagyságú terület határolható el. A keleti
oldalon kapnak helyet a fő kiszolgáló helyiségek, iroda,
fegyverszoba, szertár, klubszoba, öltözők és egy szauna
nyugat
blokk. A nyugati oldalra két kisebb öltöző kerül, amennyi-
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EG YÉB

BOROSPINCE, É T TEREM, KULTUR ÁLIS TÉR ,

EG YHÁ ZI - , KERESKEDELMI - ÉS OK TATÁ SI ÉPÜLE T

Ép ít és zet / Eg yéb : borospinc e , é tte re m, k ulturá lis té r,
eg yh ázi- , keres kede lmi- é s ok ta tá si é püle t
134.
136.
138.
140.
142.
144.
146.
148.
150.

2011.
2013.
2013.
2014.
2015.
2015.
2015.
2016.
2016.

Bük
Bük
Parndorf
Sárvár
Szombathely
Tihany
Szombathely
Pápa
Szombathely

Átrium rendezvénytér
Csodaország Óvoda
Autós iskola
Neo étterem
Szombathelyi Aréna Óvoda
Présház és borospince
Benczúr Gyula Utcai Óvoda
Concordia üzletház
Johanneum Diakóniai Központ
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ÁTRIUM RENDEZVÉNYTÉR
Épület megnevezése:

Megvalósult-e:
Épület típusa/funkció:
Tervezés éve:
Épület címe:
Nettó alapterület:
Lelátó bruttó alapterülete:
Szabadtéri színpad
bruttó alapterülete:
Szintek száma:
Építésztervező:
Rajzolta:

Átrium rendezvénytér
Rendezvénytér, szabadtéri
lelátó és színpad, valamint
vendéglátó egység kialakítás
Megvalósult
Kulturális központ
2011.
Bük, Eötvös utca 11.
Telek területe: 6531 m² (Hrsz.:717/3)
Vendéglátó egység: 21 m²
196 m²
118 m²
Földszint
Gáspár Péter
Török József,
Rózsás-Szép Veronika

Leírás:
Bük város önkormányzata településükön a Sportcsarnok és a Művelődési ház közötti burkolt területen kívánt
rendezvényteret kialakítani. Ennek megformálására kapott megbízást az építész.
A rendezvénytér fő alkotóelemei a lelátó, a színpad, a
bejárat, és a két oldalra kiszolgáló vendéglátó egység. A
két épület közötti tér szabadon átjárható volt. A tervezés
során, a két épület közé zárták a rendezvényteret.
Az Eötvös utca felöl található a bejárat, amelyhez
kapcsolódik a vendéglátó egység, együtt alkotva a kapumotívumot. A vendéglátó egység három oldalról fedett
nyitott tér veszi körbe. Az épület földszintes, lapos tetős
kialakítású, travertin és sinuslemez burkolattal. A büfé
tartalmaz egy kiszolgáló helyiséget, takarítószertárt és
személyzeti vizesblokkot.
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21 m²
196 m²
118 m²

homlokzatok
A kapuelemben egy detektív rácsot helyeztek el, mely
a rendezvények végeztével a nézők tömeges kiengedésére szolgál. A lelátó önálló tartószerkezettel, a spotcsarnok tömör, északi homlokzatához kapcsolódik.
A művelődési ház felöli oldalon, a térben, szabadon
lett kialakítva a 84 m²-es színpad. Padozata 1 × 1,2 m-es
mobil színpad elemekből készült, monolit vasbeton hátés oldalfallal körbevéve. A monolit vasbeton falazat 2 db
„művészfeljárót” tartalmaz.
A rendezvény teret nyugat felől vakolt hangterelő falakkal határolják és a falakat összekötő acél szerkezetek
biztosítják a kerítés funkció teljesülését is.
A rendezvénytér hangulatos egységgé formálta az addig különálló két épületet. Funkcionálisan jól használható, stílusos megjelenésű értékévé vált a városnak.
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CSODAORSZÁG ÓVODA
Épület megnevezése:
Megvalósult-e:

Csodaország Óvoda bővítése
Megvalósult

Épület típusa/funkció:
Tervezés éve:
Épület címe:
Nettó alapterület:
Szintek száma:
Építésztervező:
Rajzolta:

Középület: oktatási épület
2013.
Bük, Széchenyi utca
1162 m²
Földszint, tetőtér
Gáspár Péter
Török József

1162 m²

Leírás:
Az óvoda népszerűségének köszönhetően már csak
nehezen tudott helyet biztosítani a nagyszámú jelentkező
gyermeknek. Fontossá vált az intézmény férőhelyszámának emelése, az épület bővítése. Az óvoda hat csoporttal
működött, de nem volt elkülönítője, egyedi foglalkoztatója –logopédiai szobája – sem.
Az óvoda tervezésénél figyelembe vette az építész a
meglévő intézményi adottságokat, az intézmény kéréseit,
észrevételeit, az építéssel kapcsolatos jogszabályokat.
A bővítés során a telek adottságait és a meglévő beépítést is fegyelembe véve két oldalon bővítettek. Az
egyik oldalon lett kialakítva az új foglalkoztató.
A telek terepszintjéről rámpán illetve lépcsőn keresztül
érkezünk egy fedett előtérbe, ahol a babakocsik tárolása is történik. Ez a bejárat biztosítja az óvodaintézmény
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akadálymentes megközelítését is. Előtérből nyílik az akadálymentes WC, az elkülönítő és az öltözőkön keresztül
a foglalkoztató. Ebben a bővítésben került elhelyezésre
az egyedi foglalkoztató. A vegyes csoport foglalkoztatójához két vizesblokk kapcsolódik. Az egyik az óvodáskorúak, a másik a bölcsődés korúak részére. Az óvodás
korú gyerekek részére a vizes helyiségben WC-k, gyermek kézmosók, zuhanytálca, felnőtt kézmosó, szennyes
tároló került elhelyezésre.
Az épület tetőszerkezetére napelemes rendszert készült, ami biztosítja a villamos energia- felhasználás hatékonyságát.
Az óvoda teljes megújulásának köszönhetően a kicsik
egy végtelenül hangulatos környezetben játszhatnak, és
tölthetik mindennapjaikat.
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AU T Ó S I S K O L A – PA R N D O R F
Épület megnevezése:

Autósiskola

Megvalósult-e:

Megvalósult

Épület típusa/funkció:

Oktatási épület

Tervezés éve:

2013.

Épület címe:

Ausztria, Parndorf, Dammgasse

Nettó alapterület:

378 m²

Szintek száma:

Földszint, emelet

Építésztervező:

Gáspár Péter

Rajzolta:

Török József

378 m²

Leírás:
Az autós iskola Ausztria egyik kedvelt bevásárló centrumáról híres városban Parndorfban épült. A megbízók autóvezetés tanításával foglalkozó osztrák állampolgársággal rendelkező házaspár voltak.
Egy modern, funkcionálisan jól működő épületet álmodtak
meg, ahol kényelmes és esztétikus körülmények között oktathatják a vezetni vágyó fiatalokat, középkorúakat és időseket
egyaránt.
Tömegét két épületszárny alkotja, melyek hasáb alakú
tömbök összeforgatásával jöttek létre. Az épület kétszintes. A
földszinti részben található egy fogadótér recepcióval, irodák,
oktatóterem és a tanítás folyamán szükséges autók számára
egy javítóműhely, garázs. Az emeleti részen oktatóterem és a
család számára egy apartman kapott helyet.
Az épület külső és belső designját tekintve egyszerű, letisztult tömegével és színvilágával méltón hirdeti az autósiskola nevét.
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NEO ÉTTEREM
Épület megnevezése:
Megvalósult-e:
Épület típusa/funkció:
Tervezés éve:
Épület címe:
Nettó alapterület:
Szintek száma:
Építésztervező:
Rajzolta:

NEO étterem
Megvalósult
Vendéglátó egység
2014.
Sárvár
515 m²
Földszint, I–II. emelet
Gáspár Péter
Takács András

515 m²

alaprajzok

Leírás:
A megbízó már régóta rutinos, vendéglátással foglalkozó üzletember, aki Sárvár egyik legfrekventáltabb helyén, a belváros legszebb terére néző telkére egy modern
éttermet álmodott meg. Ennek megtervezésére a Gáspár
Építész Irodát kérte fel.
Az építtető a kis alapterületű, furcsa alakú ingatlanjára egy – lehetőség szerint háromszintes – éttermet képzelt el.
Az épület földszinti részén található maga az étterem,
vizesblokkokkal és kiszolgáló egységekkel, lépcsőházzal,
étellifttel. Az első emeleten kapott helyet a minden szükséges technológiai eszközzel felszerelt csupa króm konyha, és hozzá szervesen kapcsolódó egységei, valamint
egy gyerekjátszó. A második szintre lett tervezve egy
konferencia terem, vizesblokkokkal és egy tetőterasszal,
ahonnét gyönyörű kilátás tárul a Posta térre. Az étterem
és a konferenciaterem nagy üveg felületein szabadon beáramló fény a belső tereket még hangsúlyosabbá, hangulatosabbá varázsolja.
A ház építészeti tömegének és homlokzati megjelenésének köszönhetően, Sárvár egyik meghatározó épülete
lett. Az ingatlan már az első pillantásra magához vonzza a
tekintetet, felhívja magára a figyelmet és kíváncsivá teszi
az arra járó embereket. A beruházó és a tervező kitartásának köszönhetően minden úgy készült el, ahogy az, az
eredeti tervek szerint meg lett álmodva.
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földszint

I. emelet

II. emelet

keleti
homlokzat

déli
homlokzat

homlokzatok
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S Z O M B AT H E LY I A R É N A Ó V O D A
Épület megnevezése:

Szombathelyi Aréna Óvoda
átalakítása, bővítése

Megvalósult-e:

Előkészület alatt van

Épület típusa/funkció:

Oktatási épület

Tervezés éve:

2015.

Épület címe:

Szombathely, Aréna u. 8./b

Nettó alapterület:

1651 m²

Szintek száma:

Pince, földszint, emelet

Építésztervező:

Gáspár Péter

Rajzolta:

Takács András

1651 m²

Leírás:
Az Aréna Óvoda Szombathely belvárosában, városias
környezetben található. Az intézmény épületét korábban
részben felújították – a nyílászárók egy részét kicserélték.
Jelenleg 9 óvodai csoporttal rendelkezik.
Az üzemeltető több éves tapasztalata azt mutatja,
hogy az óvoda népszerűségének köszönhetően – a nagyszámú jelentkező miatt –, a meglévő épület már nehezen
tud helyet biztosítani a jelentkező gyermekeknek, túlzsúfolt lett, ezért szükségessé vált a bővítés. Hiányzik egy
színvonalas egyéni fejlesztő szoba és egy szabvány szerinti tornaszoba is. Az intézmény megközelítése és belső
közlekedési rendszere nehezen átlátható. Az épület energetikai jellemzői a kor követelményeinek nem felelnek
meg. Jelentős igény lenne az óvoda korszerűsítésére és
az ehhez kapcsolódó bővítésére is.
A Gáspár Mérnöki Iroda a bővítésre több lehetőséget
is megvizsgált: új szárny megépítését, vagy egy teljes
emeleti szint ráépítését, vagy az épület földszintjének
legszükségesebb mértékben történő bővítését, az óvoda alaprajzának teljes áttervezésével. – Végül ez valósult
meg, mert ár-érték arányban ez volt a legjobb megoldás.
A tervezés során új építésként a kétszintes épületrész északi oldalánál új építésű tornaszoba és egyéni
fejlesztőszoba készült. A központi nyaktag kibővítésével
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keleti homlokzat

egy rendezvények megtartására alkalmas tér jött létre. A
meglévő épületrész minden szintjén racionális változtatások történtek, amelynek következtében megnőtt az óvoda befogadóképessége és a használhatósága.
Az épület felújításánál a közel nulla energiaigényű korszerűsítés is célja volt. Ennek érdekében a nyílászárók
teljes cseréjére és a falak külső hőszigetelésére is sor
került.
Látványos külső átalakítások is történtek. A csoportszobákhoz kapcsolódóan pergolás teraszokat tervezett
az építész. Ezekhez zárt játéktároló is készült, vidám színekkel élénkítve az épületet a játszóudvar felől, amelynek területe nem változott, a teraszok viszont a használat minőségét javították. A bejárati részen és körben az
épületen betonoszlopokból és gerendákból álló árkádsor
húzódik, amelyek hasznosak és hangulatosak.
Az óvoda kibővített épülete végre a mai kor igényeinek megfelelően – feledve a nyolcvanas évek esztétikátlan formai világát – szemet gyönyörködtetően szolgálja a
kisgyermekeket és fejleszti szín és formavilágukat!
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PRÉSHÁZ ÉS BOROSPINCE
Épület megnevezése:
Megvalósult-e:
Épület típusa/funkció:
Tervezés éve:
Épület címe:
Nettó alapterület:
Szintek száma:
Építésztervező:
Rajzolta:

Présház és borospince
Megvalósult
Szőlőgazdálkodás
2015.
Tihany, külterület
79 m²,
35 m²
Földszint, szinteltolásos pinceszint
Gáspár Péter
Török József

79 m²
35 m²

homlokzatok

Leírás:
A megbízó hölgy és párja jól ismerték Péter munkáit, hiszen több ingatlant is tervezett már számukra. Ezért
nem volt kétséges, hogy tihanyi szőlőbirtokukra is ő fogja
a borospince és a présház tervrajzait elkészíteni.
A tihanyi Öreg-tó fölött elhelyezkedő szőlőkből csodálatos a panoráma. A terület azonban fokozott védelem
alatt áll, ezért az építési előírások is nagyon szigorúak.
Ezért mindenképpen autentikus, a tájra jellemző épületeket kellett létre hozni. A tervezőnek itt el kellett szakadnia
a rá leginkább jellemző formavilágtól – a modern minimalizmustól – de mint már oly sokszor bizonyította: az is
megy neki!
A présház cserépfedést kapott, tetőszerkezetét hagyományos ácsolat alkotja, a vakolt falak fehér, illetve
szürke simított dörzsvakolatot kaptak, a kőburkolatok a
Tihany térségére jellemző természetes kőburkolatok, a
nyílászárók fából készültek, dió lazúros felülettel és szürkésfehér műkőből vannak a felső lezárások.
A borospince szinte organikus része a tájnak, belesimul a hegy oldalába. Távolról a szőlőtőkék takarásában
alig látható, csak közelebb érve bontakozik ki finom ívvel
záródó oromfala.
A természet és az építészet harmóniájának vagyunk
tanúi.
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észak-kelet

dél-kelet

présház alaprajz
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BENCZÚR GYUL A UTCAI ÓVODA
Épület megnevezése:

738 m²

Benczúr Gyula Utcai Óvoda
bővítése, részleges felújítása
Megvalósult-e:
Előkészítés alatt van
Épület típusa/funkció:
Oktatási épület
Tervezés éve:
2016.
Épület címe:
Szombathely, Benczúr Gyula u. 2.
Nettó alapterület:
738 m²
Szintek száma:
Pince, földszint, tetőtér
Építésztervező:
Gáspár Péter
Rajzolta:
Takács Árpád
a keleti irányban a lépcsőház, az új iroda, szemben az új
közlekedő, ami az újonnan elhelyezett helyiségek eléréLeírás:
sét biztosítja, valamint kapcsolódik a meglévő épület belső közlekedőjéhez. Ez a belső közlekedő kiegészítésre
A megbízó, a szombathelyi Benczúr Gyula Utcai Óvokerül a konyha átalakításával, mivel az eredeti átközlekedát kívánta bővíteni, részlegesen felújítani. A bővítés a
dés csak a középső foglalkoztatón keresztül volt lehetsémeglévő épület keleti végén és az északi bejárati, lépcsőges. Ezzel az átalakítással a foglalkoztatók függetlenítése
házi torony közötti szakaszon, 1 tornaterem és kiegészítő
valósult meg. Elkészült az épület hő technikai korszerűsíhelyiségei, 1 foglalkoztatóhoz kapcsolódó öltözőblokk,
tésének terv dokumentációja is.
valamint főbejárati aula és közlekedők kialakításával vaAz új épületrész lapos tetős fedést kapott, hőszigetelő
lósult meg.
alu és műanyag nyílászárókkal, ragasztott tégla és fügAz óvoda a jelenlegi formáját több ütemben történő
gőleges fa deszka burkolattal, szürke mozaikvakolatos
bővítések és felújítások során nyerte el. Legutóbbi bővílábazattal.
tés 19 éve történt, amely során az épület az utcafronton
A bővítéssel, illetve átalakítással a gyerekek vándorláúj északi-nyugati bejárati, lépcsőházi toronnyal bővült.
sát, korszerűbb foglalkoztatási feltételeket és munkaköAz új épületbővítmény lapos tetős kialakítású lett, az
rülményeket, valamint az akadálymentesség kialakítását
eredeti nyeregtetős épületrészt és a „torony” egységet
biztosította a beruházó. Az esztétikai megújulás, pedig a
körbe ölelve. A főbejárat a telek bejáróval szemben találcsaládok és az egész városrész javát szolgálja.
ható, ahonnét egy aulába érkezünk. Innét megközelíthető
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CONCORDIA ÜZLETHÁZ
Épület megnevezése:
Megvalósult-e:

Concordia üzletház
Tanulmányterv

Épület típusa/funkció:
Tervezés éve:
Épület címe:
Nettó alapterület:
Szintek száma:
Építésztervező:
Rajzolta:

Kereskedelmi célú épület
2017.
Pápa, Celli út 15.
540 m²
Földszint
Gáspár Péter
Csörgő Gábor

540 m²

Leírás:
A megbízó azzal a kéréssel kereste fel az építészt,
hogy pápai üzletsorát szeretné korszerűsíteni, a modern
kor igényei szerint felújítani.
Az ingatlan tipikusan a 80-as éveket idézi, elhasználódott, lehangoló képet mutat. Ehelyett kellett egy modern,
hívogató, látványos üzletsort megálmodnia a tervezőnek.
Az épület hosszú hasáb formáját az utcafronton üvegfelületekkel és üvegajtókkal megnyitotta az építész. A középső részen kiugró 5 pillérből álló árkáddal hangsúlyt
adott a tömegnek, és így két, szimmetrikus egységre is
tagolta azt, harmóniát kölcsönözve neki. A homlokzat
külső fehér és antracit színe, üvegfelületei fokozzák az
üzletsor eleganciáját. Amelyet csak növelnek a gyalogosjárdák barnás kőkockái, a térburkolat kövei és a modern
„cégtáblák”!
A tervezőasztalon a megint csoda született a „békából
királyfi” lett!
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J O H A N N E U M D I A KÓ N I A I KÖ Z P O N T
Épület megnevezése:

3979 m²

Johanneum Diakóniai Központ
átalakítása és bővítése

Megvalósult-e:

Előkészítés alatt

Épület típusa/funkció:

Egyházi épület

Tervezés éve:

2017.

Épület címe:

Szombathely, Középhegyi út 1.

Nettó alapterület:

3979 m²

Szintek száma:

Földszint

Építésztervező:

Gáspár Péter

Rajzolta:

Rózsa József

Leírás:
A megrendelő a Johanneum Diakóniai Központ földszint + pinceszintes épületét kívánta egy imateremmel,
valamint 3 foglalkoztató teremmel bővíteni, illetve a konyha és idősek otthona szárnyakat felújítani, amely során a
konyha szárny kéménye elbontásra kerül. További igény
volt az épületegyüttesben egy családi bölcsőde kialakítása is.
A tervező a bővítmények kialakítása során figyelembe
vette azt az igényt, hogy egy-egy foglalkoztató hozzávetőlegesen 30 m², az imaterem nagyjából 50 m² legyen.
Ezek elhelyezése az udvarok használatának lehetőségét
is megnyitja az itt lakók számára. A lakószobák előtti teraszokon kisméretű fedett pergolák is helyet kapnak úgy,
hogy a használóik rossz időjárás esetén is élvezhessék az
udvar és a természet nyújtotta pihenés élvezetét.

Az épület 4 pavilon jellegű toldalékkal bővül. Ezek egy
imaterem, mely az „A” szárnnyal szemközt kapcsolódik a
fő közlekedőhöz, és három foglalkoztató, melyek a „B” az
„E” és az „F” szárnyakkal szemközt kapnak helyet szintén a fő közlekedőhöz csatlakoztatva. Az újonnan kialakított funkciók külön kis fedett terasszal rendelkeznek. A
bővítések kialakítása akadálymentesített, tolókocsival és
járókerettel is megközelíthető a főépületből.
A családi bölcsőde a volt tanácsterem helyén kapott
helyet, amely funkció új bejáratot is kapott az épület keleti homlokzatán.
A diakóniai központ a korábbi korszerűsítéseknek és a
bővítésnek köszönhetően mára egy a benne élő gondozottak és a dolgozók által jól használható, harmonikusan
esztétikus egységgé vált.

nyugati homlokzat
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bővítmény – dél, nyugat, észak
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IPARI ÉPÜLE T

Ép ít és zet / I p ari épüle t
154.
156.
158.
160.
162.

2014.
2015.
2016.
2013.
2017.

Lukácsháza
Szombathely
Szombathely
Szombathely
Szombathely

Schott fogadóépület
Castrum fejlesztő központ
Simon Trans telephelye
BPW – Vállalati logisztikai központ
BPW – Irodaház
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S C H O T T H U N G A R Y K F T.
FOGADÓÉPÜLET
Épület megnevezése:
Megvalósult-e:
Épület típusa/funkció:
Tervezés éve:
Épület címe:
Nettó alapterület:
Szintek száma:
Építésztervező:
Rajzolta:

Schott fogadóépület
Tanulmányterv
Ipari épület
2015.
Lukácsháza
bővítés: 178 m²
Földszint
Gáspár Péter
Takács Árpád,
Dr. Kissné Séllei Enikő

178 m²

Leírás:
A vállalatot 1993-ban alapították Lukácsházán. A
gyógyszeripari csomagolóanyagok gyártása modern gépekkel 26.000 négyzetméteren történik. Az építész már
korábban is dolgozott a gyárnak, akkor egy több ezer
négyzetméteres gyártócsarnokot tervezett.
A cég vezetősége most azzal a kéréssel kereste fel az
irodát, hogy a fogadó épületüket bővíteni, modernizálni
szeretnék.
A feladat nem volt egyszerű, mivel egy nagyon designos megoldást kellett kitalálni az építésznek, hisz a vállalatnak világszerte 13 országban vannak gyárai.
Az építészeti ötletet maga a gyártott anyag, az üveg
keletkezése inspirálta: kvarchomok – tűz – hűtés – fújás –
üveg. A kép beszéljen magáért.
A meglévő hengeres hasáb alakú tömböt, vörös színűre festett, alulról megvilágított acél „pálcák” veszik körbe
a tűz vörös lángját jelképezve. Az új bővítmény épületének külső homlokzati falára homok színű kvarc burkolat
lett tervezve. Az üvegolvadék hűtési metódusát a homlokzat kék színű SHOTT feliratú háttérképe szimbolizálja.
Maga az üveg elkészültét pedig a fogadócsarnok nagy
tükröződő üvegfelületei mutatják.
Az épület sajnos még nem készült el, de reméljük,
hogy „ami késik, az nem múlik”!
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alaprajz
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C A S T RU M F E J L E S Z TŐ KÖ Z P O N T
S Z O M B AT H E LY
Épület megnevezése:

Castrum Security
fejlesztő központ

Megvalósult-e:

Még nem valósult meg

Épület típusa/funkció:

Fejlesztő központ

Tervezés éve:

2015.

Épület címe:

Szombathely, Körmendi út

Nettó alapterület:

1118 m²

Szintek száma:

Földszint, emelet

Építésztervező:

Gáspár Péter

Rajzolta:

Takács Árpád

1118 m²

keleti homlokzat

Leírás:
A megbízó a saját telephelyén Szombathelyen, a Körmendi út egyik épületében végzi villamos ipari tevékenységét. Az épület keleti részén ügyféltér és iroda funkciók
helyezkednek el, nyugati felén a raktár és szerelés történik, kiszolgáló helyiségekkel. Az idők folyamán igény lépett fel a fejlettebb technikák kutatása, fejlesztése iránt,
így a tulajdonosok a bővítés mellett döntöttek.
Az tervezett bővítmény két épületrészből áll. Az egyik
a földszinten kialakítandó szimulációs – tesztelő – csarnoképület, amely a meglévő műhely–raktár egységgel
megegyező tömb, attól 15 méterre északra lesz elhelyezve. A másik az fejlesztő laboros blokk, mely 4 db keretvázra elhelyezett emeletes egység, a meglévő csarnokon
átnyúlva, illetve az új csarnokrész fölé, konzolosan kiengedve készül. Az emeletre a két csarnok között kialakítandó lépcsőházon keresztül jutunk. A lépcsőház fedett
előtéren és a meglévő csarnokban kialakítandó közlekedőn keresztül a régi irodaegységhez kapcsolódik, valamint keleti és nyugati oldalról bejárattal rendelkezik.
Az emeleti blokk látszó vasbeton tartókereteken
nyugszik, vasbeton földszint feletti födémmel és szerelt
tetőfödémmel, keleti és északi oldalon függönyfallal, a
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déli és a nyugati oldalon homlokzati szendvicspanelen
TRESPA szerelt homlokzati burkolattal. Helyet kap benne
egy multifunkcionális terem, teakonyha, technikai helységek, információs központ és két fejlesztőlabor.
A vállalkozás kibővített és megújított épülete futurisztikus megjelenésével egybevág a cég profiljával, a fejlesztéssel és kutatással.
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S I M O N T R A N S T E L E P H E LY E
Épület megnevezése:

Simon Trans telephelye

Megvalósult-e:

Még nem valósult meg

Épület típusa/funkció:

Ipari épület

Tervezés éve:

2016.

Épület címe:

Szombathely, Jávor utca

Nettó alapterület:

2190 m²

Szintek száma:

Földszint, emelet

Építésztervező:

Gáspár Péter

Rajzolta:

Takács Árpád

Leírás:
A megbízó saját igényeinek és profiljának – fuvarozás
és kapcsolódó logisztikai raktározás – megfelelő új telephelyet szándékozik kialakítani Szombathelyen.
Az épületet két ütemben kívánja megépíttetni. Az
első ütem a fő tevékenység végzését ellátó raktározás
és fuvar iroda funkció, a második ütem a kiszolgáló étterem és konferencia terem lesz. Az ingatlant a déli telekhatáron keresztül közelíthető meg. A telekbehajtón
egyenesen haladva egy porta épületen keresztül érjük el
az udvari személygépkocsi és kamion parkolókat, meg-

2190 m²

fordulási lehetőséggel. A kamion parkolókkal szemben a
raktári dokkolók megközelítését biztosítandó rámpa készül. Az épületek körül térburkolat illetve kavicsszegély
tervezett.
Az első ütemi épület funkciója raktár, az emeleti részen irodák és szociális blokk kap helyet. Mindez egy, a
kor szellemiségének megfelelő formában, nagy üvegfelületekkel, árnyékoló elemekkel.
A második ütemi épületben étterem, kis-, illetve
nagyterem lesz, oktatás vagy konferenciák számára. A
tervező itt már a hasábformát teljes egészében elegáns
barna kerámialapokkal borította, kivéve a homlokzatot,
ami teljes egészében üvegpanelekből áll. Így válik az
egész létesítmény elegánssá.

alaprajz
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B P W - H U N G Á R I A K F T.
VÁ L L A L AT I LO G I S Z T I K A I KÖ Z P O N T
Épület megnevezése:
Megvalósult-e:
Épület típusa/funkció:
Tervezés éve:
Épület címe:
Nettó alapterület:
Szintek száma:
Építésztervező:
Rajzolta:

Vállalati logisztikai központ
létesítése
Megvalósult
Ipari épület
2013.
Szombathely, Körmendi út
11.566 m²
Földszint, I. emelet, II. emelet
Gáspár Péter
Török József

11.566 m²

alaprajz

Leírás:
Amikor 2013-ban tombolt a világválság, – szó mi szó –,
jól jött ez a megbízás az irodának. A BPW-HUNGÁRIA
KFT. szombathelyi telephelyén üzemelő gyártás kiszolgáló alkatrész és alapanyag raktárának akkori raktározási
rendszere sem kapacitás-, sem minőségi jellemzőiben
nem felelt meg a cég hosszú távú stratégiai igényeinek.
Ezért a management új raktár épület építését határozta
el, mely mind külső megjelenésében, mind raktár technológiai szempontból illeszkedik a meglévő épülethez, és
megfelel a cég hosszú távú fejlesztési koncepciójának.
A raktár tervezett állapotára vonatkozó kiszolgáló
technológia, tárolási kapacitás jellemzők, rakodó kapuk
száma és elrendezése, valamint a várható forgalmi adatok a megbízóval történt egyeztetett elvek alapján kerültek meghatározásra.
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A telektesten építészetileg és szerkezetileg egy különálló raktárépület kialakítását tervezte az építész.
Az új raktár jellemzően termelés kiszolgálási feladatokat ellátó átmenő raktár. A szociális és irodablokk két
egységben került betervezésre.
A raktári dolgozók a fogadó terület északi részén lévő
háromszintes irodablokk szociálishelyiségeit és öltözőit
használják. A délnyugati oldalon kialakított háromszintes
blokk második emeletén kialakított öltözőblokk a többi
gyáregység öltözőellátását segíti.
Az új raktárcsarnok épülete mind funkcionális használhatóság, mind esztétikai szempontból stílusosan követi a
XXI. század modern ipari építészet iránymutató útját.

GÁS-PÁR
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B P W - H U N G Á R I A K F T.
IRODAHÁZ
Épület megnevezése:

Irodaház átalakítása, felújítása

Megvalósult-e:

Folyamatban van

Épület típusa/funkció:

Irodaépület

Tervezés éve:

2017.

Épület címe:

Szombathely, Körmendi út

Szintek száma:

Földszint, I., II., III. emelet

Építésztervező:

Gáspár Péter

Rajzolta:

Török József

Belsőépítész tervező:

Gáspárné Pálmai Szabina

Rajzolta:

Almási Diana,
Dr. Séllei Enikő,
Tóth Noémi

Leírás:
A megbízó 2017-ben újabb tervezési feladattal kereste fel a tervezőt. A feladat a BPW-HUNGÁRIA KFT.
meglévő irodaházának homlokzati átalakítása, valamint
az előcsarnok és igazgatói iroda egység belsőépítészeti
megtervezése volt.
A tervezői megbízást – több építészeti iroda megkeresése után – a tulajdonosok igényeit legjobban visszatükröző látványtervek és hangulatmontázs alapján Gáspár Péternek és Gáspárné Pálmai Szabinának sikerült elnyernie.
Az irodaépület új homlokzati kialakítása során új fekete nyílászárók, új burkolta, komplett új bejárat, design
vízfelülettel, kerül kivitelezésre. Az építész az egész homlokzatot elvarázsolta a rá oly jól jellemző keretekkel, előtetővel, határozott vízszintes és függőleges hatású „vonalaival”. Az épület kontrasztos fekete-fehér színvilága
egy harmonikus külső felületi egységet eredményez.
A tervezési megbízással belsőépítészeti tervek elkészítése is feladat volt. A tulajdonosok – a modern korral haladva – nem csak a külső homlokzati részt kívánták
felújítani, hanem az előcsarnoki részt és az új igazgató
irodarészét is.
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Az előcsarnok tervezésénél a fém alkatrészeket gyártó cégbirodalom hideg fémes szín és formavilágát vette
alapul a tervező. Így született meg a szögletes és íves
formarendszerű bútorok és a szürke szín több árnyalatának egységes harmóniája. A fogadótér egyhangúságát
egy sárga polcos válaszfal elemmel oldották fel.
Az igazgatói egység áll egy igazgatói irodából, egy
titkárságból és egy tárgyalóból. A földszinti előcsarnok
színvilágához hasonlóan itt is a hideg színek érvényesülnek, modern design bútorok kíséretével. A fekete-fehér
kontrasztját a kék szín tompítja. A tervezés folyamán nem
csak a színekre és formákra helyeztek hangsúlyt, hanem
a mennyezetekre és a világításra is.
A BPW megújult épületei méltón képviselik a cégbirodalom arculatát.

GÁS-PÁR
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belsőépítészet – recepció

belsőépítészet – titkárság

belsőépítészeti
alaprajz

földszint

titkárság
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belsőépítészet – igazgatói iroda

belsőépítészet – tárgyaló

tárgyaló

igazgatói iroda
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F E L Ú J Í TÁ S

Ép ít és zet / F elú jít ás
170. 2014.
		
172. 2014.
		
174. 2014.
176. 2016.
		

Szombathely
Szombathely
Szombathely
Szombathely

Sarlós Boldogasszony
Székesegyház főkapuja
Árpád-házi Szent Erzsébet
Ferences Templom tetőfelújítása
Zrínyi Ilona Általános Iskola
Reményik Sándor
Evangélikus Általános Iskola

GÁS-PÁR
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SARLÓS BOLDOGASSZONY
SZÉKESEGYHÁZ FŐKAPUJA
Épület megnevezése:
Megvalósult-e:
Épület típusa/funkció:
Tervezés éve:
Épület címe:
Építésztervező:
Rajzolta:
Szobrász:

Sarlós Boldogasszony
Székesegyház főkapuja
Megvalósult
Egyházi épület
2014.
Szombathely, Mindszenty J. tér
Gáspár Péter
Takács András
Veres Gábor

Leírás:
A szombathelyi Sarlós Boldogasszony Székesegyház a egyházmegye főtemploma, 1791 és 1814 között
épült. A viszonylag szegényes klasszicizáló, késő barokk stílusú katedrális, Magyarország egyik legnagyobb
temploma. A székesegyházat Szily János püspök megbízására Heffele Menyhért tervei alapján építették. A
nagy templom a város szívében, az egykori vár területén, a régi várpalota és a vártemplom helyén épült fel.
A megbízó azzal fordult irodához, hogy a szombathelyi Székesegyház főbejáratának átalakításához szükséges örökségvédelmi hatósági engedélyes terv dokumentációt készítse el. A tervezési program szerint a
középső bejárati kapu külső oldala bronzlemez borítást
és bronz domborműveket kap. Az ajtót a jelenlegi helyéről belső falsíkon kell elhelyezni 180°-os nyitást biztosítva. A főhomlokzat két oldalkapuját kicserélik. A három
kapu külső nézete változik, a belső nézet szerint kívánják azokat átalakítani.
A főbejárat a tervdokumentációnak megfelelően elkészült.
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Á R PÁ D - H Á Z I S Z E N T E R Z S É B E T
FERENCES TEMPLOM
T E TŐ F E LÚ J Í TÁ S A
Épület megnevezése:
Megvalósult-e:
Épület típusa/funkció:
Tervezés éve:
Épület címe:
Építésztervező:
Rajzolta:

Árpád-házi szent Erzsébet
Ferences Templom tetőfelújítása
Megvalósult
Egyházi épület
2014.
Szombathely, Szent Erzsébet tér
Gáspár Péter
Takács András

Leírás:
A megbízó a Szent Erzsébet Ferences Plébánia kérte fel
az irodát, hogy templomának leromlott tetőszerkezetének
és fedésének rekonstrukciós terveit készítse el. Az épület
műemlékvédelmi védettség alatt áll.
A Gáspár Mérnöki Iroda összegyűjtötte, és a tervdokumentációhoz csatolta az épülettörténetet. A templom legrégebbi kövei a római korból valók. A ferences rendi kolostor és a templom története során számtalan pusztítást
élt át, jelenlegi formáját a 17. századi újjáépítéskor kapta.
Jelen korra a tető fedésének cseréje vált szükségessé.
A program része volt a ledőlt kereszt visszaállítása, a tetőhéjalás cseréje és a tetőszerkezet kismértékben történő
megerősítése.
A munkálatok miatt az épület körbeállványozása volt
szükséges, amelyre védőfüggöny került, a templom zavartalan működésének biztosítása érdekében.
A bárdolás és a megerősítési munkák után a faelemeket
gomba és kártevő elleni védelemmel kellett ellátni, majd a
héjalás cseréje következett. A fedést az eredetihez nagyon
hasonló jellegű cserépfedésre (Creaton Classik) cserélték.
Egyedi, kovácsoltvas hófogókat helyeztek el, és a bádogozási munkákat is elvégezték.
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A templom megújult
tetőszerkezetével immár
biztosan állja az időjárás
viszontagságait,
tervezője munkájáért pedig
Creaton Díj:
I. helyezést kapott!
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Z R Í N Y I I LO N A Á LTA L Á N O S I S KO L A
Épület megnevezése:

Zrínyi Ilona Általános
Iskola felújítása

Megvalósult-e:

Megvalósult

Épület típusa/funkció:

Oktatási épület

Tervezés éve:

2014.

Épület címe:

Szombathely, Rákóczi F. utca

Szintek száma:

Pince, földszint, emelet

Építésztervező:

Gáspár Péter

Rajzolta:

Takács András

Leírás:
A szombathelyi volt Rákóczi utcai iskola – eredetileg
elemi iskola – építése 1929-re tehető. Az épület tervezője
nagy valószínűséggel Kertész Károly Róbert volt. A tervek 1928-ban készültek. Az 1924-es városi szabályozási
térképen a telek még üresen állt. Az 1924-es megyei városi térképen az épület már a mai kontúrokkal jelölt, de
a telek dupla akkora, az iskola területe a körútig tartott.
Az épület neobarokk stílusú. A díszes bejárati oszlopok, valamint a kagylós homlokzati stukkók azonosságot
mutatnak a Szombathelyen található más épületeket díszítő elemekkel, ami azonos műhelyre és mesteremberekre utalnak.
Az iskola jól végiggondolt funkcionális épület. Az díszítése túlzsúfoltnak tűnhet, de ezt ellensúlyozza az épület jó aránya, és a barokk stílusjegyek következetes alkalmazása. Az épület mind tömegképzését mind esztétikáját
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tekintve kimagasló egységet alkot a közelében lévő pár
polgári házzal. Az épület felújítása fokozott odafigyelést
igényelt.
Az elmúlt évek, évtizedek felújítási munkái nem voltak az iskola épületének hasznára. A fa homlokzati nyílászárókat kicserélték műanyagra, a tető felújításánál a
tető cserépfedése helyett felraktak egy zöld színű bitumenzsindelyt. A díszes tetőablakokat minőségi bádogos
munkákat elbontották. A tetőfelújításkor sérült a falazott
párkányrendszer, és így tovább.
Ezt elkerülvén a megbízó irodánkat kérte fel a felújítási
terv dokumentáció elkészítésére.
A tervezés során statikai, szerkezeti problémákat is
meg kellett oldani, nem csak az esztétikait. A meglévő
régi nyílászárókat fel kellett újítani, a műanyagokat fára
cserélni. A homlokzati tagozatokat, díszeket, párkányokat javították. Külön színterv alapján a homlokzatot szilikát festékkel varázsolták újjá.
A felújított iskola ismét méltó és kiemelkedő színfoltja
lett az utcának és a városnak.
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R E M É N Y I K S Á N D O R E VA N G É L I K U S
Á LTA L Á N O S I S KO L A
Épület megnevezése:

Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola
homlokzat felújítása és bővítése
Megvalósult-e:
Részben megvalósult
Épület típusa/funkció: Oktatási épület
Tervezés éve:
2015.
Épület címe:
Szombathely, Szent László király u. 9.
Nettó alapterület:
2328 m² ebből bővítés 716 m²
Szintek száma:
Pince, földszint, emelet, tetőtér
lift és akadálymentes WC lettek tervezve. Az aula–közlekedő
Építésztervező:
Gáspár Péter
északi részén a csatlakozó középső épületrésznél, a megléRajzolta:
Takács Árpád
vő vizesblokkok elbontásával utólagos átjáró készült szintenként, a belső közlekedés biztosítása érdekében.
Leírás:
A meglévő déli földszintes, részben alápincézett épületrész a földszinten teljesen felújításra került. Nyugati végén kiA megbízó – a Szombathelyi Evangélikus Egyházközösalakított két szinten elhelyezett leány és fiú vizesblokk került
ség –, a fenntartásában álló Reményik Sándor Általános Iskialakításra. Középen külső megközelítésű sportszertár, illetkolát kívánta bővíteni, átalakítani illetve felújítani. A bővítés
ve a tornaterem helyén tanterem és szertár kapott helyet. Az
a valamikori udvari lapos tetős bővítmény elbontásával, új
utca felöli traktusokban a kis irodákból és öltözőből egy naudvari fölszint és emelet kialakítású épületszárnnyal, szintengyobb gazdasági iroda, illetve a fiú és lány WC kapott helyet.
ként 3–3 tanteremmel valósult meg.
Ezen utcafronti épületrészen szintén emeletráépítés kéA tárgyi ingatlanon található iskola jelenlegi formáját
szült, mely a meglévő középső épületrész emeletén keresztöbb ütemben történő bővítés és felújítás során nyerte el. A
tül kap megközelítést. A középső épületrész ezen szakaszán
mostani bővítést megelőző legutóbbi bővítés 7 éve történt,
tanári és egy kisebb tanterem található, melyek helyén az
amely során az épület utcafronton új északi szárnnyal bővült,
udvar felöl igazgatói iroda, utcafronton titkárság, tágasabb
a földszinten főbejárattal, étkezővel valamint az udvar megtanári, és az új emeltráépítésnél szintén tanári helyezkedik el.
közelítését biztosító kapualjjal, az emeleten tantermekkel,
Az új emeletráépítés tanári szobájához déli oldalon teakonykistanárival, a tetőtérben irodákkal. Homlokzati megjelenése
ha, keleti oldalról női és férfi vizesblokk kapcsolódik.
a meglévő emeletes épület arányrendszerét követi, modern
A meglévő „U” alakú belső udvar, mely az új épületrésszel
megfogalmazásban.
bezárásra kerül új térburkolattal és növényesítéssel, egy renA tárgyi bővítés a földszintes, lapos tetős udvari szárny
dezvényudvarrá alakult.
elbontásával, jelenlegi „U” alakú udvar bezárásával történt, a
A régi, felújított épülethez kapcsolódó új építésű szárny
legutóbbi bővítés homlokzati megjelenésével harmonizálva,
mind funkcionálisan, mind esztétikailag megfelel a kor ellapos tetős kialakítással.
várásainak. A két épület homlokzati egysége a régi és az új
Az új épületrészben szintenként nyugati oldalon 3 tanegymáshoz szervesen idomul. Az építész nagy hangsúlyt
terem elhelyezésével, középen közlekedős aulával, lépcsővel
fektetett rá, hogy a homlokzatok vízszintes tagoltsága egy
alakult ki, mely megközelíthető az északi kapubehajtó felöl, a
vonalba essen, ne térjen el az egyik a másiktól.
belső udvar, valamint a sportpályák felöl. Az aula déli részén
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Megújult építészek háza – Modern villa
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M E G Ú J U LT É P Í T É S Z E K H Á Z A –
MODERN VILLA
Épület megnevezése:
Megvalósult-e:
Épület típusa/funkció:
Tervezés éve:
Épület címe:
Nettó alapterület:
Szintek száma:
Építésztervező:
Belsőépítész tervező:

Megújult építészek háza – modern villa
Megvalósult
Lakóépület
2007. – 2016.
Szombathely
340 m²
Földszint, I.–II. emelet
Gáspár Péter
Gáspárné Pálmai Szabina

Mint már az első könyvben is említettük: meggyőződésünk, hogy nem csak a világ, de vele együtt mi is változunk. Az elmúlt évek során ért hatásokat és benyomásokat az ízlésvilágunknak is hűen vissza kell tükröznie. Ez a
hitvallás a tervezői hivatásunkra különösen igaz.
A házunk Szombathely legszebb negyedében található. Lejtős telek lévén, a kertből csodálatos kilátás nyílik a
Csónakázó tó irányába és az Emlékműre.
A modern villa épületet 2006–2007 között építettük, s
azóta eltelt 10 év. Elérkezett az idő a „megújulásra”. Az
épületet mind külsőleg, mind belsőleg felújítottuk. Külső
homlokzatát, kerítéseit, támfalait újra festettük, a teraszon, mólókon lévő faburkolatait cseréltettük.

180

340 m²

homlokzat

A belső terekben nem csak a falak színei változtak
bézsről antracit szürkére, hanem a bútorok, berendezések hangulata és stílusa is változott. – Ez a stílusváltás,
egy budapesti sétának volt köszönhető, a Falk Miksa utcában. Ott fedeztük fel egy üzlet kirakatában a párizsi
art deco enteriőrt, amibe rögtön beleszerettünk. – A régi
bútoraink közül azért nem váltunk meg mindentől, a modern designosabb darabok maradtak, valamint a régi, antik bútorainkból is jó néhány. Így lakásunk stílusvilágára
továbbra is a modern eklektika a jellemző.
Munkánkból fakadóan számunkra nagyon fontosak a
hangulati tényezők, az otthon esztétikája, melege. Állandó
jelleggel keressük a szépet, az újat, az építés lehetőségét.
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CSALÁDI KÉNYELEM
Épület megnevezése:
Megvalósult-e:
Épület típusa/funkció:
Tervezés éve:
Épület címe:
Nettó alapterület:
Szintek száma:
Belsőépítész tervező:

Családi kényelem
Megvalósult
Családi ház
2011.
Sárvár
109 m²
Földszint
Gáspárné Pálmai Szabina

Leírás:
A megbízó, a tervező közeli családtagja révén nem a
„pehelysúlyú” beruházók közé tartozott. Ő és felesége
vettek egy családi házat, ahová be szerettek volna költözni, mire megszületik első gyermekük.
A megvásárolt épület mind külsőleg, mind belsőleg
teljes felújításra szorult. A lakáson belüli tervezés és kivitelezés folyamán sok fal kibontásra került. Az új falak
megépítésével modern, minden igényt kielégítő, világos
terek jöttek létre. A nappali életvitel terei: a konyha–ét-
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109 m²

kező–nappali, egyetlen nagy légterű helyiséggé váltak. A
nappalit az étkezőtől csak egy beépített vízteres kandalló
fal határolja el.
A hálórészek az épület oldalsó részébe kerültek a fürdő egységgel együtt. A falak színében a pasztellszínek
– beige, tejeskávé – dominálnak. A padló burkolatokhoz
magas fényű világos beige, valamint natúr tölgy parkettát választottak, míg a bútorok korpuszai dió színűek, a
frontjuk magas fényű beige. A homogén pasztellszínek
árnyalatait sötétpiros kiegészítőkkel hangsúlyozták.
A lakás a pici baba megszületése előtt egy héttel elkészült, és őt már oda tudták hazavinni boldog szülei.
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BAL ATONI VINTAGE
Épület megnevezése:

Balatoni vintage

Megvalósult-e:

Megvalósult

Épület típusa/funkció:

Nyaraló

Tervezés éve:

2013.

Épület címe:

Badacsony

Nettó alapterület:

34 m²

Szintek száma:

Alagsor

Belsőépítész tervező:

Gáspárné Pálmai Szabina

34 m²

Leírás:
A megbízók szülei idős emberek lévén arra kérték fel a
tervezőt, hogy balatoni nyaralójuk alagsori részét szeretnék felújítani. Hátralévő nyugdíjas nyaraikat a gyerekekkel
és az unokákkal itt szeretnék tölteni. Az épület felső két
szintje korábban már felújításra került, ahol szállóvendégeket fogadtak.
A tervezés és kivitelezés folyamán teljes bizalmat kapott a belsőépítész, így könnyű dolga volt!
A lenti lakás egy nem túl nagy alapterületű, hosszúkás
tér volt. Leghátsó részében egy fürdő, előtér, gardrób és
tároló lett tervezve. A középső részen a nappali–konyha–
étkező került kialakításra, valamint egy hálószoba.
A falak és bútorok színe túlnyomó többségében a vintage stílusra jellemző fehér szín lett. A
kiegészítőknél a levendula lila színe és árnyalatai, valamint a levendula virágmintája vált meghatározó elemmé.
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YELLOW DESIGN
Épület megnevezése:

Yellow design

Megvalósult-e:

Megvalósult

Épület típusa/funkció:

Lakóépület

Tervezés éve:

2014.

Épület címe:

Ausztria, Dürnbach

Nettó alapterület:

133 m²

Szintek száma:

Földszint, emelet

Belsőépítész tervező:

Gáspárné Pálmai Szabina

133 m²

Leírás:
Egy-egy stílushoz és megrendelőhöz gyakran egyéni színpárosítás társul. A modern enteriőrök többsége a
sötétbarna és a tört fehér kontrasztjára épít. Ennek az új
családi háznak a lakói is ehhez a színkombinációhoz ragaszkodtak és nem szerettek volna más színt. Amikor a
látványtervek elkészültek, akkor döbbentek rá, hogy – a
belsőépítésznek igaza van – kell egy kis szín is. Egy kis
frissességre, élénkségre vágytak és szerettek volna egyedi arculatot adni a lakásuknak. Egy különlegesen meleg
sárga árnyalatot ajánlott nekik a tervező, a pasztellszínek
élénkítésére.
A kétszintes épület alaprajzi elrendezése tökéletes volt.
A földszinten a tágas nappali, étkező, konyha, a megfelelő méretű előtér és egy kis fürdő, a felső szinten pedig a
hálók, a hozzájuk tartozó fürdőegységekkel kaptak helyet.
A lakás elkészült, a világos bézs, sötétbarna színek
mellé a kiegészítőként használt sárga szín végül egységes
hangulatává tette az egész belső teret.
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B E LVÁ RO S I H A N G U L AT
Épület megnevezése:
Megvalósult-e:
Épület típusa/funkció:
Tervezés éve:
Épület címe:
Nettó alapterület:
Szintek száma:
Belsőépítész tervező:
Rajzolta:

Belvárosi hangulat
Megvalósult
Lakás
2016.
Budapest
135 m²
Földszint
Gáspárné Pálmai Szabina
Farkas Veronika

Leírás:
A belsőépítészt egy nagyon kedves ismerőse azzal a kéréssel kereste meg, hogy nézzenek meg közösen egy ingatlant Budapest egyik legszebb környékén. Az eladó lakás
megszemlélésénél zavaró hatással volt a meglévő berendezés stílusa, viszont a terek alaprajzi adottságai, a nagy belmagasságok lenyűgözőek voltak, így került sor az ingatlan
megvásárlására, majd az azt követő belső varázslatra.
A tervezőnek és a beruházó igényeinek több falszerkezet is áldozatul esett, ám ezután a megbízó álmai maradéktalanul megvalósulhattak. A lakásban három hálószo-
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135 m²

ba, fürdővel, egy légterű konyha–étkező–nappali, előtér,
közlekedő, gardrób készült.
Az új elképzelések szerint a belsőépítészettel elegáns, kicsit klasszikus polgári, kicsit modern miliőt kellet megvalósítani.
A tervezői és kivitelezési munkálatok folyamán nagy
hangsúlyt fektettek az álmennyezetekre, a világításra, a
burkolatokra, a bútorok formájára, az anyagválasztásra,
színvilágra. A legtöbb bútor egyedi tervezésű és gyártású lett.
A következetesen végigvitt elvek szerinti belső átformálás után a lakást az új tulajdonosai igazán a magukénak érezhetik.
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VIDÉKI CSILLOGÁS
Épület megnevezése:
Megvalósult-e:
Épület típusa/funkció:
Tervezés éve:
Épület címe:
Nettó alapterület:
Szintek száma:
Belsőépítész tervező:
Rajzolta:

Vidéki csillogás
Megvalósult
Családi ház
2016.
Nárai
334 m²
Földszint, emelet
Gáspárné Pálmai Szabina
Almási Diana, Tóth Noémi

334 m²

Leírás:
Az építtetőnek alaposan mérlegelnie kell, hogy a meglévő, nem régen épített házát bővítteti-e, vagy helyette
teljesen újat terveztet egy új területre, ami a jelenlegi igényeiknek megfelel.
A beruházók az első verzió mellett döntöttek, hogy inkább a meglévő épületet újítják fel és bővítik.
Az épület két szintre tagolódik. A földszinti részen
található a nappali, közösségi, szabadidős zóna, míg a
felső szinten a pihenős, háló zóna. A kényelmes nappali
nagyobb áthidalásokkal légtérkapcsolatba került az étkezővel, illetve a konyhával, valamint az emeleti galériával.
Az igazi nagy, élményszerű változást azonban a belső
terek megtervezése hozta. Az alapvető ízlésbeli elváráson túl, sok csillogó felülettel egészítette ki a belsőépítész a földszíneket. Ezt az élményt még tovább fokozzák
a célzott fényhatások. A belsőépítészeti egységet a falakon és a padlón következetesen végigvitt sötét és világos
színek kontrasztja jeleníti meg. Ehhez igazodik a berendezés kettős színhatása. A monotónia feloldására türkizkék foteleket választottak. A bútorok léptéke és szellős
elhelyezése tértágító hatású.
A modern szögletes formákat az egyedi lámpatestek
egészítik ki. Az enteriőrök egyes térfeleinek kellemes
hangulatát több fényforrás biztosítja.
A mindennapi használat közben érezhető igazán, hogy
a kényelem és a luxus egyszerű eszköztárral és ötletes
megoldásokkal párosítható.
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EGYSZERŰ ELEGANCIA
Épület megnevezése:

Egyszerű elegancia

Megvalósult-e:

Megvalósult

Épület típusa/funkció:

Lakóépület

Tervezés éve:

2016.

Épület címe:

Sárvár

Nettó alapterület:

110 m²

Szintek száma:

Pince, földszint

Belsőépítész tervező:

Gáspárné Pálmai Szabina

110 m²

Leírás:
A Sárvár kertvárosi övezetében található kertes családi házat 1947-ben a tulajdonos édesapja építette. Azóta
sok felújítási folyamaton esett át, de egyik esetben sem
bontottak falakat, kivéve a legutolsó renoválást.
Az épület kétszintes, alsó szintjén a pince szint, felette
a magasan elhelyezkedő földszint található.
A lakás a maga 110 m²-rel és az átlagosnál magasabb
belvilágával ideálisnak mondható. A földszinti részben
két háló egység fürdőszobával, konyha, étkező, nappali,
előtér és egy télikert található.
Az eredeti polgári lakásokra jellemző szobafelosztás
helyett ma leginkább tágas közösségi térre és kisebb

19 4

alapterületű hálókra van szükség. Az ablakkiosztás ebben az esetben szerencsés volt, így a válaszfalakat igény
szerint tudtuk elhelyezni. Az összenyitható terek vizuális
egységet képeznek.
Az egész lakásban a modern és a klasszikus bútorok
eleganciája ötvöződik a falak, a kárpitok és burkolatok
finom világos pasztell (bézs) színeivel, amelyhez hozzáadódik még a burkolatként alkalmazott magas fényű parketta, amely az igazi luxust idézi.
A lakás átformálása ötvözi a klasszikus arculatot a
modern hangulattal, így a belépő rögtön az esztétikai élmény hatása alá kerül.
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GENTLEMAN DESIGN
Épület megnevezése:

Gentleman design

Megvalósult-e:

Megvalósult

Épület típusa/funkció:

Lakás

Tervezés éve:

2016.

Épület címe:

Szombathely

Nettó alapterület:

75 m²

Szintek száma:

II. emelet

Belsőépítész tervező:

Gáspárné Pálmai Szabina

Rajzolta:

Dr. Kissné Séllei Enikő

75 m²

Leírás:
A fiatal üzletember olyan lakást keresett magának,
amelyet a beköltözése után egy ideig „gentleman” lakásként használható. A belsőépítészeti tervezés legfőbb
szempontja az volt, hogy az otthona tágasságával és
modern berendezésével csupán a saját pihenésére szolgáljon.
A tulajdonos választása Szombathely egyik legvonzóbb
lakóparkjában álló kétszintes társasház penthouse-ára
esett. A kiszemelt épület még nem volt kész, amikor a tervezési megbízást kapta a belsőépítész tervező.
Nem voltak válaszfalak, nyílászárók, gépészet, villanyszerelés, csupán a lakás négy fala állt. Így könnyű
dolga volt a tervezőnek, mert az ügyfele igényeinek megfelelően, újragondolhatták a térszervezést.
A megbízó első, legfontosabb kérése az volt, hogy
szeretne egy nagy fürdőszobát szaunával. Ezen kívül egy
nagy gardróbot, hálószobát és egyterű nappali–étkező–
konyhát. Kívánsága maradéktalanul teljesült.
A falak és bútorok színeit a sötét és világos férfias színek kontrasztja határozza meg. Az álmennyezeti játékok,
a világítástechnika fontos kiegészítői a berendezésnek.
Térbeli mozgalmasságukkal látványelemként is hangsúlyozzák a lakás férfias karakterét.
Összességében a tulajdonos belsőépítészeti elképzelései maradéktalanul megvalósultak, otthona a kikapcsolódás és a feltöltődés helyszíne lett számára.
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SKANDINÁV VINTAGE
Épület megnevezése:

Skandináv vintage

Megvalósult-e:

Folyamatban

Épület típusa/funkció:

Lakóház

Tervezés éve:

2017.

Épület címe:

Gencsapáti

Nettó alapterület:

85 m²

Szintek száma:

Földszint, tetőtér

Belsőépítész tervező:

Gáspárné Pálmai Szabina

Rajzolta:

Almási Diana, Tóth Noémi

85 m²

Leírás:
A megrendelők hosszabb ideig Izland szigetén éltek,
majd úgy döntöttek, hogy inkább mégis hazaköltöznek. A
Szombathelyhez közeli faluban van évek óta egy családi
házuk, amit most, hogy hazajöttek, szeretnének felújítani. A belsőépítésszel folytatott beszélgetéseik során nem
tudták igazán eldönteni, hogy milyen stílusirányzat is tetszik nekik igazán.
Szóba kerültek a modern, rusztikus, klasszikus, skandináv, vintage és más stílusok is. Ezeket a stílusokat
olvasván felmerülhet az olvasóban a kérdés, hogy ezek
nem különböznek nagyon egymástól? Hogy lehet ennyi
stílust így egyszerre vegyíteni? Hát nem könnyű, mivel
minden stílusnak megvan a maga formavilága, színe, bútorzata, térigénye.
A belsőépítész a tervezést azzal kezdte, hogy felmérték a lakást. Ottlétük alatt megállapították, hogy a meglévő terek alaprajza, belmagassága, formája nemhogy
esztétikailag hagy kivetnivalót, de funkcionálisan sem
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működnek, egy-két falazat bontására és újak építésére
is szükség lesz.
A beruházói eklektikus álmok megvalósításához a
meglévő belső környezet újrafogalmazására volt szükség. A család igényeihez alakítva, a szülői háló, fürdőszoba és dolgozó kivételével minden közösségi funkció
egy összefüggő légteret alkot.
A konyha–étkező–nappali színvilágát a hideg izlandi
téli estékre és skandináv designra jellemző fehér és szürke színek és árnyalataik alkotják. Ezt a hidegséget egyes
bútorok vintage stílusával, a látványkandalló tüzével és
a kiegészítők napsütést idéző sárga melegével ellensúlyozták.
A színvilág tekintetében a burkolatoknál a canyon
tölgy fa szín dominál.
A korszerű épületgépészeti és világítástechnikai megoldások növelik a komfortérzetet és hangsúlyozzák a lakás elegáns megjelenést.
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FEHÉR ÉS A SZÍNEK
Épület megnevezése:

Fehér és a színek

Megvalósult-e:

Folyamatban

Épület típusa/funkció:

Lakóépület

Tervezés éve:

2017.

Épület címe:

Sárvár, Hegyközség

Nettó alapterület:

74 m²

Szintek száma:

Földszint

Belsőépítész tervező:

Gáspárné Pálmai Szabina

Rajzolta:

Almási Diana, Tóth Noémi

74 m²

Leírás:
A megbízók olasz állampolgárságúak, jelenleg Németországban laknak, a professzor férj munkája miatt.
Az ügyfelek a belsőépítészt azzal a feladattal bízták
meg, hogy Sárváron a hegyközségben, gyönyörű panorámás családi házuk földszinti részén lévő egy légteres
nappali–étkező–konyhájuk belsőépítészeti terveit készítse
el. Elmondták, hogy a kedvenc színük a fehér és nagyon
szeretik a rendkívül drámai és hatásos sárga, lila, pink színeket és a csillogást. Így kezdődött a tervező álmodása.
A belső terek nagyon jó elrendezésűek, funkcionálisak, jól bútorozhatók. A bútorok modern design darabok,
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formájuk szögletes, egyenes vonalú. A nappali szögletességét egy henger formájú fehér színű cserépkályhával
ellensúlyozza a tervező. A falak, burkolatok és a bútorok
nagy többségének a színe a fehér lett, sok színes kiegészítővel kombinálva.
A minimál stílus mellett, a fehér és a hangsúlyos színeken át az otthonos hangulat megteremtése volt a cél.
Az egész tér eleganciáját a bútorok és a járólap burkolat
csillogása biztosítja.
Az elkészült tervek hangulata a megrendelő ízlésvilágát adja vissza.
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EG YÉB

KERESKEDELMI - ÉS
OK TATÁSI ÉPÜLE T BELSOÉPÍTÉSZE TE

204.
206.
208.

2013. Sárvár
Keleties hangulatban
2015. Pápa
Concordia benzinkút
2017. Szombathely	Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskola
		
és Kollégium – Tanterem átalakítás
210. 2017. Szombathely	Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési
Szakgimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium – Tankenyérbolt átalakítás
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KELETIES HANGULATBAN
Épület megnevezése:

Keleties hangulatban

Megvalósult-e:

Megvalósult

Épület típusa/funkció:

Fodrászat

Tervezés éve:

2013.

Épület címe:

Sárvár

Nettó alapterület:

17 m²

Szintek száma:

Földszint

Belsőépítész tervező:

Gáspárné Pálmai Szabina

Rajzolta:

Jánosi Csaba

17 m²

Leírás:
A fodrászszalon filozófiája „alkotni és azt tökéletesen megvalósítani, a formák és a színek szimbiózisával
egyénre szabva”
Az üzlet tulajdonosának vezérelve a magas szakmaiés technikai tudás, a szakma iránti alázat, szeretet, a
folyamatos fejlődés. Ahogy a vendégeknek, úgy a szalonnak is szüksége van a megújulásra. Az új környezet
inspirálólag hat az emberekre.
A helyiség újra álmodásánál nem volt könnyű dolga
a tervezőnek, mivel nagyon kicsi az üzlet alapterülete.
Ebben a pici térben kellett megoldani a funkcionalitást,
esztétikát, kényelmet és nem utolsó sorban a vendégeket
szolgáló nyugalom szigetét.
A távol-keleties hangulat kialakításával a formák, bútorok, színek harmonikus összhangjával sikerült a megbízó álmát teljesíteni.
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CONCORDIA BENZINKÚT
Épület megnevezése:

Concordia Benzinkút

Megvalósult-e:

Megvalósult

Épület típusa/funkció:

Kereskedelmi célú épület

Tervezés éve:

2015.

Épület címe:

Pápa, Celli út

Nettó alapterület:

134 m²

Szintek száma:

Földszint, emelet

Építésztervező:

Gáspár Péter

Rajzolta:

Horváth Enikő

Belsőépítész tervező:

Gáspárné Pálmai Szabina

Rajzolta:

Dr. Kissné Séllei Enikő

134 m²

Leírás:
A megrendelő állandó, régi megbízója az irodának. Azzal a kéréssel keresete fel az építészt és a belsőépítészt,
hogy Pápán lévő régi benzinkútját korszerűsíteni és bővíteni szeretné.
Mivel már több alkalommal is dolgoztak a tervezők és
a beruházó együtt, ezért könnyű dolguk volt, mert már
ismerték lendületes, energikus személyiségét és tudták,
hogy mit szeretne. A benzinkút illetve shop épületének
építész terveit Péter készítette.
A shop helyén volt egy raktárépület, ennek egy része bontásra, míg a másik része felújításra került. Az
épület kétszintes kialakítású modern letisztult egységű
„kocka” lett.
A földszinti részén található a shop, ahol lehet fizetni,
kávézni és vásárolni, valamint a vizesblokk. Az emeleti
üvegfallal határolt galérián egy főnöki iroda kapott helyet.
A tervezés folyamán nem csak a színekre és bútorokra, hanem az álmennyezetre és a világításra is nagy
hangsúlyt fektettek a tervezők. A kontrasztos forma és
színvilág magáért beszél.
Az elkészült shop egyedi designijával kiemelkedik a
környék benzinkútjai közül.
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HERMAN OT TÓ SZ AKKÉPZŐ ISKOL A
TANTEREM ÁTAL AKÍTÁS
Épület megnevezése:

170 m²

Herman Ottó Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Szakképző Iskola
és Kollégium – Tantermek átalakítása
Megvalósult-e:
Folyamatban
Épület típusa/funkció:
Oktatási intézmény
Tervezés éve:
2017.
Épület címe:
Szombathely
Nettó alapterület:
170 m²
Szintek száma:
Földszint
A tervezés folyamán nem csak a gyerekek funkcionális igényeit tartotta szem előtt a tervező, hanem az
Belsőépítész tervező:
Gáspárné Pálmai Szabina
esztétikai igényeket is.
Rajzolta:
Almási Diana, Tóth Noémi
Fontosnak tartotta, hogy legyen, olyan hely, ahová
felakaszthatják a kabátjukat, letehetik a táskájukat. ToLeírás:
vábbá a bútorok a kényelem és funkcionalitás mellett
A szakképző iskola igazgatója azzal a kéréssel kemég designosak és szépek is legyenek.
reste fel a belsőépítészt, hogy a Hermann Ottó KörnyeAz osztályok falainak dekorálása nem volt egyszezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kolrű, mivel négy falból három falon voltak: nyílászárók, a
légium épületében az Illés Akadémia futballista diákjai,
tábla, tv, és faburkolat. Így más lehetőség híján, csak
és az akadémia a tanulói számára fel szeretné újítani
a hátsó fal maradt használható a tervező számára. Miazokat az osztálytermeket, ahol a gyerekek idejük nagy
vel az osztályokban focista gyerekek jártak, ezért úgy
részét töltik.
döntött a tervező, hogy a hátsó egész falszakaszra egy
A felújítás négy osztálytermet érintett. A tantermek
nagy, valamilyen futballal kapcsolatos dekorációs fotófelmérése során megállapította a belsőépítész, hogy
tapétát tesznek fel, ami híven tükrözi az ide járó gyerenemcsak a négy osztályra, hanem az egész iskolára is
kek érdeklődési körét és amellett még az egész terem
ráférne a renoválás. Elmondták, hogy sajnos csak részmeghatározó színfoltja is lesz. A tantermek ilyen tudatos
letekben tudnak felújítási munkálatokat elvégezni, most
„áthangolása”, komoly átalakulást jelent a tanulók és az
erre a négy osztályra van jelenleg lehetőség.
iskola érzelmi kapcsolatában is.
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É F S Z . TA N K E N Y É R B O LT
ÁTA L A K Í TÁ S A
Épület megnevezése:

Szombathelyi Élelmiszeripari és
Földmérési Szakgimnázium,

75 m²

Szakközépiskola és Kollégium,
Tankenyérbolt átalakítása
Megvalósult-e:

Megvalósult

Épület típusa/funkció:

Tankenyérbolt

Tervezés éve:

2017.

Épület címe:

Szombathely

Nettó alapterület:

75 m²

Szintek száma:

Földszint

Belsőépítész tervező:

Gáspárné Pálmai Szabina

Rajzolta:

Almási Diana, Tóth Noémi

Leírás:
A szakképző iskola diákjai szakmai gyakorlatuk alatt a
tankenyérbolt részére állítanak elő pékárut.
Szombathely lakossága körében nagyon kedvelt az a
pékáru üzlet, mivel itt még hagyományosan, ízfokozók és
sok tartósítószer nélkül készítik a péksüteményeket.
Az üzlet a Brenner Tóbiás körút és a Kismezei utca sarkán található, és nemcsak a sütési technikája maradt a
régi, hanem a kinézete is. Ezért az iskola igazgatója azzal
bízta meg az irodát, hogy az épület külső homlokzatát és
belső tereit tervezzék át a jelenkor elvárásainak.
Így született meg a pékség új designja. A külső és belső tér forma és színvilágát a nagy kontrasztok harmóniája
jellemzi.
Az eladótér a meglévő válaszfalak bontásával nagyobb
helyet kapott, így a kivitelezés végeztével a vevők is kényelmesebben elférnek odabent és nem kell kint ácsorogniuk a lépcsőn.
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PA R K , T É R É S KE R T

P ark, t ér és kert
214.
216.
218.
220.

2014.
2017.
2017.
2017.

Szombathely
Bük
Bük
Szombathely

Szombathely Evangélikus Templomtér
Széchenyi park
Szent Kelemen pápa és vértanú templomkert
Kert a Homok úton
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EVANGÉLIKUS TEMPLOM ELŐTTI TÉR
Épület megnevezése:

Szombathelyi Evangélikus
Templom előtti tér átalakítása

Megvalósult-e:

Megvalósult

Épület típusa/funkció:

Egyházi épület

Tervezés éve:

2014.

Épület címe:

Szombathely, Körmendi út

Építésztervező:

Gáspár Péter

Rajzolta:

Takács András

Leírás:
A megbízó az irodát kérte fel a szombathelyi evangélikus templom előtti tér megtervezésére. A templom előtti kereszteződésben egy körforgalom került kialakításra.
A két építkezés egyidejűsége miatt lehetőség nyílt egy
igazi városi tér kialakítására a templom balesetveszélyes
kerítésének elbontásával, áthelyezésével. A tér tervezése
során az Egyházközség tulajdonában lévő területet és a
közterületet (járdát) egy egységként lehetett kezelni.
A tervek szerint a templomkertben és részben közterületen 7 db virágkazetta épült, 320×320 cm méretben.
Az egyik kazetta közepére a majdani Luther szobor kerül,
ezért itt csak két kis csíkban található zöldfelület. A kazettákba termőföld feltöltése után különböző növények
kerültek. A szobor melletti két csíkba gyepet ültetnek.
Négy kazettába különböző színű rózsák kerültek (’Aspirin’; ’Centro’; ’Coco’; ’Mirato’). A platánok alatti két kazettába árnyéktűrő növényt (Japán kövérke) ültettek. A
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virágkazettákat kiemelt műkő szegéllyel építették, a szegélyek síkja vízszintes.
A körforgalom belseje a tér kialakítása miatt áttervezésre került. A belső rész a kiemelt szegélytől domború kialakítást kapott. A közepén 350 cm sugarú körben az un.
„Luther rózsa” lett beültetve növényekből. A kör kiemelt
műkő szegéllyel indul, homoksárga színben 20×10×25
cm méretben. A belső kereszt bazalt nagykocka kőből
készült. A körforgalom belseje gyepesítést kapott a rózsa szegélykövéig. A rózsa szirmai fehér begónia, a szirmok közötti levél gyep kialakítású. A szív piros begónia.
A szirmokat övező kék kerethez deres csenkeszt ültettek.
A terület a templom épülete felé lassan emelkedik. A
térkialakítással azt a látszatot kelti, mintha a templom
épülete a térből kissé kiemelkedne. A járófelületek egységesen beton térkő burkolatot kaptak, a templommal párhuzamos térkő csíkozással. A zöldfelületek a burkolattól
előre gyártott műkő szegélyelemekkel lettek elválasztva.
A térre kerülő ülőpadok a templom környezetéhez illeszkedő kialakításúak.
A tér megvalósulása után harmonikus, igényes helye
lett a városnak!
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S Z É C H E N Y I PA R K
Épület megnevezése:

Széchenyi park

Megvalósult-e:

Előkészítés alatt

Épület típusa/funkció:

Park

Tervezés éve:

2017.

Épület címe:

Bük

Nettó alapterület:

10.000 m²

Építésztervező:

Gáspár Péter

Rajzolta:

Palásti Genovéva

Leírás:
A Büki Közös Önkormányzati Hivatal épülete 2012-ben
újult meg. A beruházó célja, hogy a környezete is hozzá
méltó színvonalú legyen. A terület nagyméretű zöldfelületet foglal magába. A park központjában található szökőkút Bük várossá válásának állít emléket, ezért indokolt
a továbbiakban is a központi szerepének megtartása. A
megrendelővel egyeztetve új funkciók számára alkalmas
területek kialakítását szorgalmazta a tervező.
A területet öt jól elkülöníthető részre osztotta, az ütemezhető kivitelezés céljából. Az „A” terület a korábban
megépült Répce menti tanösvényhez csatlakozva ös�szekötő útvonalat képez, valamint kiemeli a polgármesteri hivatal épületének főbejáratát. A tervezett útvonal a
Széchenyi utca felőli parkolót is összeköti a hivatallal, illetve a park többi részével. Közvetlen kapcsolatot teremt
a kiemelt szökőkúttal, és a „C” területen kialakított ren-
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10.000 m²

dezvénytérrel is. A rendezvénytérhez kapcsolódik az oltóvíz tározó dombjának térbe való integrálása, amit a két
terület közti kapcsolatot megteremtő közös anyaghasználat, a gabion jelez. A gabion feltöltésére szánt antigorit
kő egységes képet mutat a további zúzottkő felületekkel, illetve a tervezett, már Bükön több helyen megjelenő
szürke-fekete térkővel. A tervezett magas minőségű utcabútorok látványa alátámasztja a helyszín fontosságát,
a lendületes vonalvezetés eleganciát kölcsönöz a térnek.
A tervek szerint a „B” terület is rendezésre kerül, ahova új, gyalogos forgalom számára alkalmas járdákat tervezett az építész. A „C” területen cél az „A” terület parki
hangulatát folytatni, illetve a két térrészt összekapcsolni. Fontos szempont volt az egységes anyaghasználat,
a fasor kialakítása, és az egységes stílusú utcabútorok
alkalmazása. A „D” terület tervezése során a Kóczán ház
építészeti sajátos jegyeit figyelembe véve, hagyományos anyaghasználattal teremtett a tervező esztétikus
környezetet.
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S Z E N T K E L E M E N PÁ PA É S
VÉRTANÚ TEMPLOMKERT
Épület megnevezése:

Szent Kelemen pápa és
vértanú templomkert

Megvalósult-e:

Előkészítés alatt

Épület típusa/funkció:

Templomkert

Tervezés éve:

2017.

Épület címe:

Bük

Nettó alapterület:

15.000 m²

Építésztervező:

Gáspár Péter

Rajzolta:

Palásti Genovéva

15.000 m²

Leírás:
A park környezetében fontos épületek találhatóak,
például a könyvtár és a plébániatemplom, ezért a zöldfelületben helyet kaptak a városlakók számára fontossággal bíró emlékművek is. A park jó lehetőséget ad egy
központi tér és egy angolpark jellegű zöldfelület kialakítására, amely még vonalvezetésében szorosan kapcsolódik
a térhez. Szabályosság, rendezett egységesség jellemzi,
amely az emlékművek megmutatásával, pozícióba helyezésével bontakozik ki. A tér mentén fallal támasztott kiemelt ágyások kapnak helyet, határozott módon jelezve

21 8

P a rk , té r, ke r t

a park kezdetét. A park jelleg főként a növényalkalmazásban és a meglévő és újonnan ültetendő fák minőségében mutatkozik meg. Az átlátható, napfényes területek
közt gyep és növényágyások jelennek meg, kiegészítve
az utak markáns vonalvezetését. Az felhasznált anyagok – mint a bazalt, a travertin, a bútoroknál az acél és
a fa – egységessége és minősége, valamint a világítás
jól átgondolt elhelyezése nívót és eleganciát kölcsönöz a
parknak, valamint pihenésre, rekreációra alkalmas teret
biztosít az ott élők számára.
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KERT A HOMOK ÚTON
Épület megnevezése:

Kert a Homok úton

Megvalósult-e:

Tanulmányterv

Épület típusa/funkció:

Családi ház kertje

Tervezés éve:

2017.

Épület címe:

Budapest

Nettó alapterület:

900 m²

Építésztervező:

Gáspár Péter

Rajzolta:

Palásti Genovéva

Leírás:
A modern stílusban megépült családi házhoz kapcsolódó kert megtervezése izgalmas feladat volt a tervező
számára, mert a keskeny telken a keskeny ház mellett
hosszan alakultak ki még keskenyebb zöldfelületek. A kerítés így a kerti látványok szerves részévé vált, végig a telekhatár mentén. A kertbe lépve rögtön egy már megépült
csobogó medencével találkozunk, melyet a tervek szerint
letisztult burkolati megjelenések és műtárgyak fognak keretezni. Az oldalkertekben növények formájával és a kiültetés stílusával ritmusosságot vitt a tervező a látványba,
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900 m²

ami nyugtató hatást kelt az épület mellett végighaladva.
A hátsó kertben a déli teraszról egy markáns tipegő vezet
a kert hátsó részébe, a kerti tárolóhoz. Útja közben keresztülhalad egy vízarchitektúrán, amit egy terméskő falból csobogó víz táplál, és amelyet különböző magasságú
falakkal határolt növénykazetták vesznek körül. A fő útról
leágazva a művészi növénykompozíciók mentén pedig
eljutunk egy napozóteraszhoz is. A keleti terasz modern
letisztultságot áraszt, a fehér fal és a dézsás növények
által. Ezt a teret a kényelmes kerti bútorzat öltözteti majd
fel. A fehér fal déli irányban folytatódik, és kitűnő hátteret
ad egy művészien alkotott keleties kertek ihlette kiültetésnek, melyet a házból, mint egy élőképet lehet szemügyre venni, abban a téli napokban is gyönyörködni.
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A Gá s pá r Mérnök i i rod a m u n k atárs a i
Vezetőség

Belsőépítész
munkatársak

Gáspár Péter

Török József

ügyvezető igazgató
vezető építész tervező

főmérnök
okleveles tervező mérnök

Gáspárné Pálmai Szabina

Almási Diána

Tóth Noémi

vezető belsőépítész tervező
műszaki ellenőr

belsőépítész tervező

lakberendező

Tájépítész
munkatárs

Építész
munkatársak

Csőgör Gábor

Farkas Veronika

Rózsa József

Rózsás-Szép Veronika

tanuló építész tervező

építész tervező

építész tervező

építész tervező

Palásti Genovéva
tájépítész mérnök

Adminisztrátor
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Takács András

Takács Árpád

Bogáti Vivien

irodavezető
építész tervező

építész tervező

asszisztens

Munkatársak
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A z ép ü l e t ek t e r vezé s é n é l ré s ztve vő m u n ka tá r s a k
GÁSPÁR MÉRNÖKI IRODA KFT.
Építész

Gáspár Péter

Belsőépítész
Gáspárné Pálmai Szabina
Építész munkatárs
Csőgör Gábor
Farkas Veronika
Gerebics Györgyi
Rózsa József
Rózsás-Szép Veronika
Takács András
Takács Árpád
Török József
Belsőépítész munkatárs
Almási Diána
Tóth Noémi
Dr. Kissné Séllei Enikő
Tájépítész munkatárs
Palásti Genovéva
Adminisztrátor
Bogáti Vivien
SZAKÁGI MUNKATÁRSAK
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Épületgépészet tervező
„Épgép” Épületgépészeti Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
		
Hivessy és Társa Bt.
HLK Systeme Hungária Kft.
Horvath-Plan 2009 Épületgépészeti Kft.
egyéni vállalkozó
egyéni vállalkozó

Kiss István,
Horváth Ervin
Hivessy Géza
Zámbor István
Horváth Tibor
Idrányi Zsolt
Szatmári Őrs

Épületvillamosság tervező
Nagypál Terv Mérnöki és Szolgáltató Kft.
Prizma-Elektro Kft.
		

Nagypál Tibor
Csermely György,
Csermely Szabolcs

Munkatársak

Földmérő tervező
egyéni vállalkozó

Kupi Zoltán

Geotechikai tervező
Geovál Mérnöki Iroda Kft.

Ifj. Válinth Attila

Gyengeáram tervező
egyéni vállalkozó

Ginder Gábor

Konyhatechnológiai tervező
egyéni vállalkozó

Kolozsi Zsigmond

Közlekedés tervező
Linakron Mérnöki Kft.
		

Tóth János,
Németh László

Külső közmű tervező
Alfavíz Tervező, szervező és Kivitelező Kft.

Németh András

Lift tervező
Schindler Hungária Kft.

Sütő Ferenc

Munkabiztonsági szakértő
egyéni vállalkozó

Tóth János

Rechabilitációs szakértő
Stílus 2006 Bt.

Rózsa Erzsébet

Táj- és kertépítész tervező
egyéni vállalkozó

Szily Adrien

Tartószerkezeti tervező
Czap Consulting Mérnöki Iroda Kft.
Eurostatik Kft.
		
Miklós Mérnöki Kft.

Czap Atilla
Kiss Ramón,
Bánszky Péter
Miklós Róbert

Tűzvédelmi szakértő
egyéni vállalkozó

Molnár Tamás

Tűzvédelmi tervező
ASPlan Mérnöki és szolgáltató Kft.

Sinkó Attila

Vízgépész technológiai tervező
S-Terv Kft.

Sallai Zoltán
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AUSZTRIA
Dürnbach
Yellow design /2014./
Parndorf
Autós iskola /2013./
MAGYARORSZÁG
Badacsony
Balatoni vintage /2013./
Budapest
Belvárosi hangulat /2016./
Kert a Homok úton /2017./
Győr
Savaria lakópark /2016/
Lovászpatona
Ház a tónál /2013./
Pápa
Concordia üzletház /2017./
Concordia benzinkút /2015./
Sopron
Van az a pillanat /2017./
Tardos
Egy kis skandináv építészet /2017./
Tihany
Présház és borospince /2015./
Ugod
Falusi szálláshely /2013./
Zsira
Zsira idősek otthona /2012./
VAS MEGYE
Kőszeg
Modern mini design /2016./
Nárai
Vidéki csillogás /2016./
Bük-Bükfürdő
Letisztult elegancia /2017./
Polgármesteri Hivatal Bükön /2012./
Átrium rendezvénytér /2011./
Csodaország Óvoda /2013./
Gencsapáti
Skandináv vintage /2017./
Sárvár
Provance hangulatban /2013./
Luxus a jövőből /2017./
Neo étterem /2014./
Családi kényelem /2012./
Egyszerű elegancia /2016./
Fehér és színek /2017./
Keleties hangulatban /2013./
Sitke
Stílusosan egyszerűen /2015./
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Térképek

01 XXI. századi Bauhaus /2014./
02 Erdő a kertben /2014./
03 Víz feletti lebegés /2014./
04 Lejtő sétány /2017./
05 Vulcano Kert lakópark /2014–15./
06 Olad 52 lakásos társasház /2015./
07 Tóparti álom /2015./
08 Gyöngyös-patak lakópark /2016./
09 Minerva lakópark I. II. ütem
		 Color ház /2016./
		 Fehér és a szürke árnyalata /2017./
10 Vízmű központ /2011./
11 Egészségügyi Alapellátó Központ /2016./
12 Fürdő komplexum
		 Vízilabda Akadémia /2015./
		 Családbarát élményfürdő és uszoda /2017./
13 Volt Epcos terület
		 Asztalitenisz csarnok /2017./
		 Cserkészház /2017./
		 Vívóterem /2017./
14 Szombathelyi Aréna Óvoda /2015./
15 Benczúr Gyula Utcai Óvoda /2015./
16 Johhaneum Diakóniai Központ /2008./
17 Castrum – fejlesztő központ /2015./
18 Simon Trans telephely /2016./
19 BPW
		 Vállalati logisztikai központ /2013./
		 Irodaház /2017./
20 Sarlós Boldogasszony Székesegyház főkapuja /2014./
21	Árpád-házi Szent Erzsébet Ferences Templom
tetőfelújítása /2014./
22 Zrínyi Ilona Általános Iskola /2014./
23 Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola /2016./
24 Megújult építészek háza – Modern villa
25 Gentleman design /2016./
26	Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium – Tanterem átalakítás /2017./
27	Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium –
Tankenyérbolt átalakítás /2017./
28 Szombathely Evangélikus Templomtér /2014./
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KÖ S ZÖ N E T N Y I LVÁ N Í TÁ S
Hálával tartozom Klaffl Katalinnak, Lázár Gabriellának, Rózsás-Szép Veronikának és Hegedüs
Adriánnak, továbbá szívünknek oly kedves családtagjainknak, akikre mindig oly nagy szeretettel
gondolunk Prof. Fendrik Istvánnak, feleségének Roswitha-nak és a Szalay testvéreknek Gabikának
és Attilának lelkes és fáradhatatlan munkájukért, akiknek a segítsége nélkül ez a könyv nem
születhetett volna meg.
Köszönöm továbbá:
A Gáspár Mérnöki Iroda fantasztikus és összetartó csapatának, név szerint:
Török Józsefnek, vagy –, ahogy magunk között szólítjuk – Jenőnek, Péter örök barátjának, a soksok éve tartó töretlen munkakedvéért, támogatásáért és barátságáért.
–
–
–
–
–
–
–

Takács Andrásnak, Takszinak
Csőgör Gábornak
Rózsa Józsefnek
Almási Diannának
Tóth Noéminek
Palásti Genovévának
Bogáti Viviennek

Drága szüleimnek, Pálmai Ferencnek (aki már sajnos nincs közöttünk) és Valériának, és a világ
legjobb testvérének, Pálmai Ferencnek és nejének, Renának, valamint gyermekeiknek kedvenc unokahúgomnak, Blankának és kedvenc unokaöcsémnek Marcellnek, akik támogattak és bíztattak, mikor
elbizonytalanodtam és megingott a hitem abban, hogy ilyen rövid idő leforgása alatt képes leszek ezt
a karácsonyi ajándékot összehozni.
Péter szüleinek, – akik ilyen csodálatos gyereket neveltek, – Gáspár Gézának (aki sajnos e könyv
megjelenését már nem élhette meg) és Juditnak… mindenért.
Péter gyermekeinek:
– A nagyon jó édesanyának, Júliának és gyermekeinek, Péter unokáinak: Lélának és Hangának
– A mindig kedves és bohókás Pepének
– Az örökké vidám és fantasztikus Eszternek.
Köszönet tisztelt ügyfeleinknek, akik nélkül nem lenne lehetőségünk az alkotás örömének átélésére.
És nem utolsó sorban köszönet és hála férjemnek, Gáspár Péternek, hogy puszta létével ürügyül
szolgált e könyv létrejöttéhez.
Szombathely, 2017. október 21.
Gáspár n é P álmai Sz abin a
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Köszönetnyilvánítás

