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E l Ő s z Ó 

.A. "Tudományos Müszaki Bibliográfiák" c. kiadványsoroza
tunk 12. kötete az utolsó 5 év diákotthonok tervezési kérdé
seivel foglalkozó szakirodalmát foglalja össze. 

A témaválasztást megkönnyitette számunkra, hogy az okta
tásügy fejlesztésével kapcsolatos hazai irányelvekben nagy 
hangsulyt kaptak egyrészt a tanyai kollégiumok, másrészt a 
középfoku és felsőoktatás hallgatói számára épitendő kollé
giumok. A kollégiumok épitkezései azonban világszerte az ér
deklődés előterében állnak, mert az oktatás korszerüsitése 
és fejlesztése korunk legfontosabb megoldandó problémái közé 
tartozik • .A. téma jellege megszabta a gyüjtés visszamenőleges 
határidejét, ami egJUttal a legfrissebb szakirodalmi adatok 
közreadását tette lehetővé. 

Ezuton is kérjük a kiadvánnyal kapcsolatban a felhaszná
lók észrevételeit, tanácsait, javaslatait. 

Budapest, 1973. december 

Dr.Héberger Károly 
könyvtárigazgató 
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B e v e z e t Ő 

A "Diákotthonok" c. bibliográfia az alap-, közép- és fel
sőfoku oktatási intézmén~>,ek számára épitett diákotthonokat, 
illetve ezek szervezési kérdéseit tárgyaló irodalmat foglalja 
magába. A fő csoportokon belül tartalmazza a tanyai kollégi
umok, a bentl~kásos gyógypedagógiai- s általános és középis
kolák, az iparitanuló otthonok, mezőgazdasági, közgazdasági 
és egyéb szakközépiskolák, diákotthont is tartalmazó iskola
együttesek, valamint bentlakásos posztgraduális oktatási in
tézmények, illetve párt-, szakszervezeti-és egyéb továbbképző 
központok irodalmát, a téma jellegének megfelelően elsősorban 
folyóiratcikkeket. Az utolsó öt év irodalmát nyelvi korláto
zás nélkül gyüjtöttük össze. 

Az épületeket bemutató folyóiratcikkek szerzőinek nevét 
nem adjuk meg, hiszen feladatuk csupán egy más személy, vagy 
kollektiva alkotásának néha csak pár soros ismertetése, te
hát az ismertető személye nem jellemző az épületre. Természe-
tesen ez a megállapitás nem vonatkozik azokra a 
akik tanulmányaikban, cikkeikben a diákotthonokkal 

szerzőkre, 

kapcsola-
tos épitészeti-tervezési, pszichológiai, szociológiai és 
egyéb kérdéseket tárgyalják. 

A fOlyóiratcikkek cimei nem mindig szó szerinti forditá
sok, gyakran bővebbek az eredeti eimnél és tartalmazzák az 
épület fő jellemzőit is. Felhivjuk a bibliográfiát használók 
figyelmét arra, hogyacikkekben közölt ábrák számát mind~n 
esetben megadjuk, hiszen ez az épitészek számára döntő jelen
tőségü. A bibliográfiai adatokat rövid annotáció követi, mely 
elsősorban a diákotthonok tervezésének ma legérdekesebb, köz-
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ponti kérdését: a lakó-egységek kialakitását ismerteti, vala
mint a kérdéses épületnek a megszokottól, az általánostól el
térő vonásaira hivja fel a figyelmet. 

Iskola-együttesekről szóló cikkeket csak akkor vettünk 
fel az irodalomjegyzékbe, ha a kOllégiumot is részletesen 
ismertetik, illetve, ha az együtteshez való csatlakozása ér
deklődésre tarthat számot. 

A bibliográfia használatát a tartalomjegyzéken tul a 
folyóiratcikkek tárgymutatója, folyóiratmutatója és földrajzi 
mutatója könnyiti meg. Az egyéb anyagokat /könyveket, terve
zési előirásokat stb./ nem dolgoztuk fel a mutatókban, mivel 
tulnyomórészt összefoglaló jellegüek. 
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Néhány időszerü kérdés 
diákotthonok tervezésével kapcsolatban 

l. Diákotthonok feladata és tipusai 

Az önálló vagy oktatási, üzemi esetleg kórházi épület
komplexumokhoz csatlakozó diákotthonok a bennük lakó gyerme
kek vagy fiatalok számára nem valamiféle csökkent értékü pót
lékot, haneo egy speciális helyzethez alkalmazkodó, speciális 
igényeket kielégitő, értékes lakás-megoldást jelentenek. A 
diákotthonok két feladatot látnak el: egyrészt emberhez méltó, 
magas szinvonalu, korszerü elhelyezést biztositanak az egyéni 
körzetben, másrészt lehetövé teszik az iskolatársak, kollégák 
közösségformáló együttlétét, kollektiv nevelését. 

A kettős feladatnak megfelelően a diákotthon, mint épü
let, lakóépület és középület egyszerre, hiszen a lakás-funk
ciók /alvás, testápolás, étkezés, szabadidő-eltöltés stb./ 
mellett közösségi /tanulás, sportolás, müvelődés stb./ funk
ciókat is ellát. Az egyéni és közösségi funkciók aránya válto
zó; alap- és középfoku diákotthonokban kisebb az individuális, 
több a közösségi funkció, felsőfoku kollégiumokban, illetve 
tUdományostovábbképzö központok kollégiumaiban egyre jelentő
sebbé válnak az egyéni funkciók a közösségiek rovására. 

Az általános fejlődés, az oktatási reformok és az ifjuság
védelmi törvények uj és uj igényeket vetn ek fel, ezeket diák
otthon tervezésekor szem előtt kell tartani. 

A diákotthon akkor tudja maradéktalaLul betölteni szere
pét, ha kivánt pedagógiai, pszichológiai hatását az épitészeti 
eszközök segitségével is támogat juk. A diákotthon nem csupán 
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azonos szobák összessége, ez a helytelen szemlélet eredményezi 
a vigasztalan, kaszárnyajellegü épületeket. A térbeli, illetve 
alaprajzi elrendezéssel, a külső és belső kialakitással, a jól 
megválasztott anyagokkal elérhető, hogy egy, a hasonló egysé
gek egymás mellé sorolásából adódó, pszichológiai terhelést 
ellensulyozó hatás érvényesülhessen. 

A diákotthonok elhelyezés ével kapcsolatban általánosan 
érvényes szabály, hogy az oktatási létesitménytől gyalogosan 
maximum 10-15 perc alatt elérhető távolságban legyenek. Bent
lakásos iskoláknál, kOllégiumot is tartalmazó iskola-együtte
seknél ez a követelmény természetesen nem jelentkezik. A diák
otthonok általában csendes, nem nagyforgalmu utak mentén épül
jenek, környezetükben ne legyenek zajos, illetve a levegőt 
porral, gázzal, füsttel, korommal szennyező üzemek. Az épület 
megközelitése, tájolása, benapozása, közmüvesitése biztositan
dó, a vonatkozó előirásokat Magyarországon a MCTI 2-66 jelü 
tervezési irányelvek tartalmazza /ld. bibliográfia 10. tétel/o 

A diákotthonok különböznek egymástól 
- az ott tartózkodás időtartama, 
- a lakók kora, 
- a lakók tanulmányainak jellege, valamint 
- a fölérendelt épületkomplexumhoz 

való funkcionális kapcsolat szerint. 

Ennek megfelelően valamennyi diákotthon-tipust más 
jellemez, egyetlen közös kritériumon alapuló, összevont 
gyalásuk nem lenne kielégitő. A diákotthon tervezésével 
csolatos néhány tudnivalót ezért - a lakók kora alapján 
csoportban tárgyaljuk. 

és más 
tár
kap-

- töt-b 
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2. Alap- és középfoku oktatási intézmén~ek diákotthoDai 

2.1 Diákotthonok általános iskolás koru g~ermekek számára 

Az általános iskolai lés a középiskolai/ diákotthonoknak 
az a céljuk, hogy több éven keresztül a szülői házzal hasonló 
értékü lakó-, munka- és játszóközösséget nyujtsanak. A diák
otthon hangulata, mili~je olyan nevelési tényező, mely döntő 
hatásu a gyermek, illetve a serdülő személyiségének fejlődé
sére. Ezért szükséges, hogy pedagógusok, szülők és az iskolá
sok képviselői is vegyenek részt a diákotthon-tervek előkészi
tésében, mert itt a funkcionális kialakitás és a felszerelés 
hibái, hiányosságai sulyos következményekkel járhatnak. 

A diákotthon épületét, illetve épület-együttesét szüksé
ges a gyermekek számára jól felfogható egységekre tagolni, ez 
körülbelül 30 fős csoportok képzését jelenti. A diákotthon 
épitészeti alapegysége az egy csoport rendelkezésére álló, 
egymással szerves kapcsolatban lévő helyiségek összessége, me
lyen belül a csoport valamennyi lakófunkciója lebonyolódhat. 
Az általános iskolás koru /6-15 éves/ gyermekek egyénisége, 
önállósága még kevéssé fejlett, ezért az alvás, játszás, tanu
lás és testápolás helyiségeit közösen használhatják. A hat
nyolc, esetleg több ágyas /magyar előirások szerint 10-16 fő 
számára emeletes ágyakkal berendezett/ szobák megfelelnek az 
ilyen koru gyermekek igényeinek, közösség utáni vágyának. E

zek a nagyhálótermes megoldások régi internátus-hagyományok
kal rendelkező országOkban is beváltak. A hálótermek kizáró-
lag 
egy 
tal 

alvásra szolgálnak, a fekvőhelyeken kivül személyenként 
szék, 0,25 m2 területü szekrény, valamint egy közös asz
a MOTI szerint előirt butorzat. Abeépitett szekrénysor 

gyakran a folyosó felé fordul. Tanulószobát csak abban az e
setben kell tervezni, ha a diákotthon önálló, illetve, ha a 
kapCSOlódó iskolában nincs megfelelő helyiség, Ekkor 30 tanu
lóra tervezendő egy terem 1,0-1,5 m2/fő aJ.apterülettel. Egész
napos iskolákban s tanulószobák elhagyhatók. 
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Magyarországon általános iskolások számára csak ujabban 
épülnek diákotthonok, eltekintve a különböző gyermek- és neve
lőotthonoktól. Az utóbbi években az ugynevezett tanyai kollé
giumok létesitése előtérbe került, ezek általános iskolákkal 
összeköttetésben épülnek és az iskolától messze eső tanyákon 
élő gyermekek számára hivatottak biztositani a nyugodt tanu
láshoz szükséges körülményeket. A tanulók a hétvégét családi 
körben, otthon töltik el, ez a tényező a közösségi helyiségek 
tervezésénél figyelembe veendő. 

Szemléltetésül bemutat juk a soltvadkerti általános isko
lai bentlakásos otthont /1. ábra/o 

r~-

J.H> 

6 5 5 

e ' 9 

~ • 9 

5 5 5 

l. ábra 
A soltvadkerti tanyai kollégium 

metszete és emeleti alaprajza 

1- általános iskola; 2- folyosó j 3- galéria; 4- öltöző folyosó; 
5- szobaegységekj 6- betegszoba; 7- felügyelő tanár; 8- mosdój 
9- zuhanyozó; 10- fiu WC; 10a- leány WC; 11- fürdőszoba; 12-
tanári WC. 
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Megemlitjűk még, hogy ebbe a csoportba tartoznak a külön
böző gyógypedagógiai bentlakásos iskolák, melyek az ott tanu
ló és lakó gyermekek betegségének - szellemi vagy fizikai sé
rülésének - jellege szerint speciális igényeket támasztanak. 

2.2 Középfoku oktatási létesitménJek diákotthonai 

Az általános iskolai diákotthonokkal kapcsolatban elmon
dottak olyan mértékben módosulnak a 14-18 éves korosztály ott
honai esetében, amilyen mértékben az életkor sajátosságainak 
megfelelően fokozódik a serdülők individualizmusa. Középisko
lásoknál nő az igény a kisebb hálószobák, illetve a szobán be
lűl a saját, intim körzet iránt. Ezzel párhuzamosan jelentő

sebbé válik az egyéni munkéihely a közös tanulószobákkal szem
ben, bár gazdasági megfontolások miatt az érvényes előirások 
ezeknek még nem biztositanak hivatalos megvalósulási lehetősé
get. A középiskolai kOllégiumoknál hat-tiz fős hálószobák ter
vezhetők, ennek azonban ellentmond a gyakorlat, hiszen a bib
liográfiában szereplő, ujabb magyarországi épületekben gyakran 
találunk három-négyágyas szobákat, illetve tanuló-hálószobákat 
is. Ez az eltérés a hivatalos előirás és a gyakorlat között 
valószinüleg az elői:rások elavults8.gának eredoénye, hiszen a 
diákotthonokra vonatkozó, ma hatályos tervezési irányelveket 
1966. februárjában hagyták jóvá. Az előirt területek szűkössé
gét jól szemlélteti az NDK érvényes adataival való összehason
litás: nálunk a hálótermek alapterülete általános iskolások 
számára 2,5 m2/fő, az NDK-ban 5-6 m2/fő, a középiskolásoknál 
3-3,5 m2/fő, mig az NDK-ban 7 m2/fő. 

A középiSkolai diákotthonokban -ide tartoznak a szakmun
kásképző iskolák és a különböző szakközépiskolák diákotthonai 
is - szintén szükséges csopsrtok képzése. Ezek a csoportok ne 
fogjanak 30 főnél többet össze, :Jert a személyes kapcsolatok 
alakulása ilyen létszámnál a legkedvezőbb. Egy-egy csoporthoz 
már több hálószoba tartozik. Diákotthon-lakók véleménye, vala
mint pedagógiai és gazdasági tényezők figyelembevételével ide
álisnak tÜDik a három-négyágyas szoba. Tul erős individualizá-
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lás, például egy-kétágyas szobákban való elhelyezés nem felel
ne meg a korosztály igényeinek, a közösséghez való, viszonylag 
még mindig erős kötődés miatt. Anita Bach NDK-beli diákotthon
specialista meglévő kollégiumokban végzett közvéleménykutatá
sa szerint középiskolai, elsősorban leány-kollégiumokban a 
diákok tartózkodásra nem alkalmas folyosókon, lépcsoházakban 
gyülnek össze csoportos beszélgetésre, ha a lakó-hálószobák 
tul szükösen méretezettek. 

2.3 Alap- és középfoku diákotthonok egyéb helyiségei 

Eddigiekben tárgyal tuk az alap- és középfoku diákotthonok 
legfontosabb, ugynevezett primér helyiségeit a lakó-, háló-, 
illetve a tanulószobákat. A diákotthon fő területeihez tartoz
nak ezen kivül a következő helyiségek: 

betegszoba 
orvosi rendelő 
orvosi várószoba 
étterem 
kulturterem 
könyvtár - olvasó 
társalgó, klubszoba, játékszoba. 

Valamennyi diákotthonban kell betegszobát létesiteni, 
mégpedig az összlétszám 4-5 %-ának megfelelő ágy s z ámma l , mely
nek l/4-e elkülönito a fertőző betegek számára. Az elkülönito
nek a fertőzés elkerülésére külön kijáratot kell épiteni, elo
teréből nyiljék a hozzátartozó WC és mOSdó-helyiség. Betegszo
bában maximum két ágy helyezhető el, valamint a szükséges be
rendezési tárgyak. 

100 főnél nagyobb létszámu otthonnál orvosi rendelő, 200 
főnél nagyobb létszám esetén pedig orvosi várószoba is léte
sitendo. 

Az étterem létesitését mindig a tervezési program hatá
rozza meg, aszerint, hogy a diákotthon önálló in~ézmény. vagy 
oktatási létesitménnyel kapcsolódik. Épületegyüttes létesité-
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sekor az étterem a kollégiumban alakitandó ki, nem az iskolá
ban. Az általában önkiszolgáló rendszerü étterem, illetve a 
hozzátartozó konyhaüzem tervezését illetően az "üzemi konyhák, 
gyermekélelmezési kon:yhák és éttermeik" c. MOTI 9-66 jelü ter
vezési irányelvekben foglaltak érvényesek. 

A közösségi helyiségek: könyvtár, klubszoba, játékszoba, 
társalgó, illetve szülői fogadó általában a földszinten kerül 
kialakitásra. A 20-80 m2 területü kön:yvtár lehetőleg az épület 
egy kisebb forgalmu, csendesebb részében helyezendő el. A gyer
mekek és fiatalok szabad idejének értelmes és érdekes eltölté
se napjaink egyik sokat emlegetett problémája, a diákotthoni 
közösségi helyiségek feladata, hogy változatos és pozitiv ha-, 
tásu tevékenjségek számára keretet nyujtsanak. 

A diákotthonok mellékterületeit, igazgatási, tisztasági, 
gazdasági és egyéb helyiségeit itt nem soroljuk fel, csupán a 
lakófunkcióhoz közvetlenül csatlakozó két helyiségcsoportot 
emlitÜDk meg. A nevelői szobák, illetve nevelői lakások száma 
és elhelyezése különböző a különböző korosztályok otthonaiban. 
~lig a felsőfoku diákotthonokban 300 tanulónként létesül egy 
nevelői szoba, a középiskolai otthonokban már 80-100, az álta
lános iskolai otthonokban pedig 60 tanuló után létesitendő eg:y 
nevelői szoba, illetve lakrész. Az általános iskolásokDál az 
ellenőrzés fontossága következtében az alaprajzi kapcsolat is 
szoros: a nevelőtanári sz~ba a lakóegységek közvetlen szomszéd
ságában található. 

Gyógypedagógiai intézetekben természetesen kisebb létszám
ra jut egy nevelő. Külföldi példákban látható, hogya nevelői' 
lakásokat az otthonon kivül, független épületben helyezik el, 
mivel a beteg gyermekekkel való egész napos foglalkozás külö
nösen nagy megterhelést jelent a nevelőkre. 

iJivel az alap-' és középfoku diákotthonok lakó-bálószobJ.i 
általában mosdó nélkül létesülnek, a lakóegységek szerves ré
sze a teljes felszereltségü vizes blokk. A területekre, illet
ve a berendezési tárgyak fajtáira, mennyiségére és elhel:yezé-
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sére vonatkozó kötelező előirások betartása mellett a vizes 
blokk elhelyezését illetően változatos megoldásokat találunk 
mind a magyar, mind a külföldi példákban. 

s 

2. ábra: Két folyosó felől megközelithető 
központi vizes csoport 

a/ 1- mosdó; 2- zuhanyozó; 3- száritó; 4- WC; 5- tisztogató 
helyiség; 6- vendég-WC. 

b/ 1- mosdó-zuhanyozó; 2- szárító; 3- WC; 4- tisztogató helyi
ség; 5- raktár. 

Gyakori megoldás a háro~ traktusos alaprajz, a vizes cso
port a két középfolyosó közötti sávban koncentrálódik. Egynemü 
lakók esetén ugyanaz a helyiségcsoport megközelithető mindkét 
oldalról, fiu- és leány-folyosó eset én peQ~g az egymás mellet
ti vizes helyiségcsoportok felváltva nyilnak a két folyosóról. 

II 



Az első megoldásra két példát mutat a 2. ábra, a második meg
oldás látható például a már ismertetett soltvadkerti tanyai 
kollégiumban. Ha a fiuk és a lányok szétválasztása vertikáli
san történik, azaz a lakó-hálóhelyiségeik külön lépcsőházból 
közelithetők meg, akkor az egy szinten lévő két csoport vizes 
blokkja célszerüen egymás mellé helyezhető, mint ezt a követ
kező ábra mutatja. 

3. ábra 
Két szomszédos lakóegység egymás mellé 

helyezett vizes csoportja 

Sm 

1- előtér; 2- WC; 3- tisztogató helyiség; 4- mosdó; 5- zuha
nyozó; 6- szerelvény-akna. 

A vizes blokkhoz ajánlatos kapcsolni a tisztogató hel~isé
geket: cipőtisztitó-, mosó-, száritó- és vasalóhelyiséget, fel
téve, hogy a beruházási program ezek létesitését megengedi. 
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3. Felsőfoku oktatási létesitmények diákotthonai 

A főiskolai, egJetemi diákotthonok általában önálló léte
sitmények, melyekben a bonyolultabb lakó-funkció mellett maga
sabb szinten jelentkeznek a sportolási, szórakozási, müvelődé
si lehetőségek, valamint a szolgáltatások iránti igények is. 

A városon belüli elhelyezésnél az oktatási létesitményhez 
való közelségen tul igény az is, hogy a város kulturális köz
pont jától se legyen nagyon távol. A diák lakókörzet és a tanu
ló-körzet összefonódása: a campus-rendszer Angliában, valamint 
azokban az országokban, ahol az angol felsőoktatási hagyomá
nyok érvényesülhettek, igen elterjedt. Az ilyen elkülönülésből 
adódó szociológiai probléi~~k felett nem lehet elsiklani, ugyan
akkor a rendszernek kétségtelenül sok kedvező vonása van. Több 
kollégium épitészeti összefogása, illetve egyetemi egJüttese
ken belüli elhelyezése gazdasági és épitészeti előnyöket egy
aránt jelenthet. A nagy egyetemek ugyanis lényeges városképző, 
illetve városalakitó tényezők, ezért hangsulyos épitészeti ki
alakításuk is indokolt. 

Az összes diákotthon-tipus közül az egJetemi diákotthon 
az, melynek problémáival legtöbbet foglalkozik mind a szocia
lista, mind a tőkés országOk szakirodalma. Ennek több oka le
het: ezek épülnek legnagyobb számban, ezeknek lakói, az egye
temi hallgatók a konvenciók és tradiciók visszahuzó erői ellen 
leginkább harcoló társadalmi réteg. A kollégiumok belső életé
ben, kialakításában sok változás megy végbe napjainkban, nő 

az igény a kollégiumi önállóság, az egyetemektől való függet
lenség, a ko~légiumon belüli egyéni függetlenség és a magasabb 
komfort iránt. 

Csoportlélektani kutatásoknak gyakori témája a diákok 
együttélési módjainak, a csoportok képződésének, tulajdonsá
gainak, szerkezetének modelleken való vizsgálata. Ez a kérdés
csoport elsősorban a pSZichológia és a szociológia tárgyköré
be tartozik, de a vizsgálatok eredményeiből épitészeti vonat
kozásu következtetések vonhatók le. 
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A kollégium belső alaprajzi és térbeli szervezés énél fi
gyelembe kell venni azt, hogy célja nemcsak a lakó-szükségle
tek kielégitése, hanem egy közösség és ezen belül emberi kap
csolatok keletkezésének biztositása is. Az egyén fejlődését a 
kommunikáció és az izoláció váltakozása, kölcsönhatása segiti 
elő, ennek épitészeti tanulsága ideális esetben a közösségi 
és az egyéni terek megfelelő arányában, elhelyezésében tükrö
ződik. Az egyén számára biztositani kell az egy körülhatárolt, 
meghatározott helyre való visszavonulás lehetőségét, a kapcso
latok keletkezésére a közösségi helyiségek hatnak ösztönzően. 
A kommunikáció azonban csak akkor válik az egyén hasznára, ha 
önkéntes és nem kényszerü, ellenkező esetben konfliktusokat 
eredményezhet. Ezeknek az összeütközéseknek az elkerülését 
olyan épitészeti eszközök segithetik, mint például a folyosó 
nélküli belső terek tervezése, minek következtében eltünik az 
oly gyakori hotel-, illetve kaszárnya jelleg, vagy mint a la
kóegységek saját fürdőszobával, illetve WC-vel való felszere
lése. Az első eszköz további haszna, hogya szobák egyenérté
küsége igy inkább elérhető. A saját viz~s csoport épitése drá
gitja ugyan a beruházást, de csökkenti a kényszerü kapcsolato
kat és az ezekből eredő nézeteltérések számát. Az előtér és 
vizes csoport előnye még, hogya szoba és a folyozó között 
zaj-zsilipk<3nt szolgál. 

A mai tapasztalataink szerint az egyetemi kollégiumok te-
rei célszerüen háromfélék: 

l. egyéni terek, 
2. csoporton belüli használatu terek, 
3. csoporton kivüli, mindenki által 

használható terek. 

Már az általános- és a középiSkOlás diákotthonoknál is 
emlitettük a csoport-alakitás jelentőségét, ez a folyamat az 
egyetemi kollégiumokban bonyolultabbá válik, A mai legkorsze~ 
rübb kollégiumokban a csoport-képződés többszintü, ez részben 
a létszámtól is függ. 2-3-4 darab, egy-kétágyas szoba kiscso
portot, un. alapegységet alkot, közös előtérrel és vizes helyi-
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séggel, néhány ilyen alapegJség nagycsoportot képez, melyhez 
már közös teakonyha, vagy étkezőkonyha, társalgó, az alapegy
ség vizes csoportjának felszerelését kiegészitő vizes blokk, 
sőt gyakran mosó-, száritó- és raktárhelyiség is tartozik. A 
diákotthon a nagycsoportok összessége, magjában a következő, 
mindenki számára közös helyiségekkel, illetve helyiségcsopor
tokkal: 

- közösségi- és mellékhelJiségek, műhelyek 
- sport és játék létesitményei, valamint 

szolgáltató egység. 

Az egyéni és közös terek természetesen nem válnak el min
dig élesen egJmástól. Az egyéni tér például benyulik a közös 
konyhába, ha itt az egyes hallgatók számára saját rekeszek, 
szekrényelemek létesülnek. 

A korszerü diákotthonoknak az előbbiekben ismertetett fel
épitése csak elvi séma, a gyakorlatban ennek végtelen variáci
ója épül meg. A lakóegységek elkülönülés ének mértéke, a szepa
rálás módja ahány létesitmény, annyiféle, de a lakóegységeken 
belül is nagy a változatok száma. 

Nézzük meg közelebbről a diákotthonok lakóegységeit. Ezek 
a lakóegységek néhány tanu1ó-hálószobából, közös előtérből, 
vizes csoportból és közösségi helyiségből /vagy helyiségekből/ 
állnak. 

Bár felnőtt emberekről és huzamos használatról van szó, 
sok országban - gazdasági okokból - elvetik az egyágyas szobá
kat. A MCTI szerint az egyetemi kollégimokban négyágyas tanu
ló-hálószobák tervezendők, de idegenforgalom szempontjából je
lentős városokban megengedett a kétágyas szobák létesitése. Ez 
annak a felismerésnek az eredménye, hogy a jól tervezett, kor
szerü diákotthonok szállodaként is jól képesek müködDi. A kol
légiumOk foglaltsága a nyári hónapokban csökken, sőt teljesen 
meg is sZÜDik, ez pedig egybeesik az idegenforgalom csucs idő
szakával. A többcélu használat azonban csak akkor lehetséges, 
ha a szobák kétágyasak és az egészségügyi felszerelés is maga-
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sabb szinvonalat képvisel. 

A négyágyas és háromágyas szobák nem biztosit ják a hall
gatók megfelelő szeparálását, a gazdaságosság és az egyéni 
használhatóság optimumát a kétágyas szoba biztosit ja, mely 
szükség esetén három- vagy egyágyas ként is használható. Az a
lacsony ágyszám egyik ellenérve az, hogy a több diák együtt
élése esetén biztositott nagyobb kom;roll védelmet n;yujt a 
homo- és biszekszualitás ellen. A hálószobák minden esetben 
dolgozószobák is, megfelelő munkahelyről, illetve ennek helyes 
megvílágitásáról gondoskodni kell. A munkaasztal mérete a mü
szaki egyetemi kollégiumokban nagyobb, ez tervezéskor figye
lembe veendő. 

A szobákban biztositani kell elegendő tárolóhelyet, pol
cokat és szekrényeket egyaránt. Utóbbiak a szoba bejáratánál 
gyakran térelválasztó szerepet játszanak, és segitségükkel 
előtér, ,esetleg kis mosdófülke alakitható ki. Gyakori a beépi
tett szekrényet olyan elhelyezése, hogy az egyes lakóegységek 
között válaszfalat alkossanak, ezek a szekrényfalak a kedvező 
hangszigetelést, illetve az átalakitás lehetőségét biztosit
ják. A tanuló-hálószobák minimális szélessége 2,4 m, ez azon
ban nem teszi lehetővé a fekvőhely keresztbe állitását, vagy 
két fekvőhelynek hosszirányu párhuzamos elhelyezését, igy in
kább a 2,80-3,00 m-es szélesség ajánlható. A szobák területe 
a magyar e15irás~k szerint 6,3 m2/fő, az NDK-ban 7 m2/fő. 

A tanuló-hálószoba vizes csoportja a különböző kollégiu
mokban rendkivül eltérő szinvonalu. Egy mosdó~agyló felszere
lése a MCTI szerint kötelező, de nyugati példákon gyakran lát
ható saját mosdófülke zuhannyal, esetleg WC-vel is. 

A több szobából álló lakóegység vizes csoportjának felsze
relése a szobák egészségügyi felszerelésének függvénye, azt e
gésziti ki. Gazdaságos megoldást jelentenek a 4. ábrán látható 
csoportositások, ahol is a koncentrált vizes blokk egy-egy szo
ba, vagy szoba-pár felől, kétoldalról közelithető meg. 

Az alapegységen belül, vagy azzal szomszédosan létrehozott 
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saját vizes csoport fontos követelmén-y, a tapasztalat szerint 
a csoport funkció-körzetén kivül eső, központi vizes blokko
kat nem használják eléggé. 

aj bJ 

ábra 
Több szobát kiszolgáló vizes csoportok 

a és b: csehszlovák, c: NDK? d: francia példa 

Minden csoportnak kell "családillösszejövetelek szamara 
eg-y többcélu hel-yiség. 'mel-y nem kapcsolódhat n-yil vános közpon
ti előcsarnokhoz, lépcsőházhoz, mivel nem csupán reprezentá
ciós célt szolgál. Ezek a hel-yiségek a véletlen vag-y szándé
kos, de önkéntes és nem kén-yszerü találkozások szinhel-yei, 
ig-y a közösségi életet szolgálják konfliktus-veszély nélkül. 

A valamenn-yi csoport által közösen használható terek: 
társalgó, klubszoba, .hobby-szoba, fotolabor, könyvtár-olvasó, 
étterem, orvosi rendelő és betegszobák; valamint a kollégium 
igazgatáSi hel-yiségei és csoportonkénti tisztogató helyiség. i :,\:<t .r 
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hiányában a központilag kialakitott mosó-, szárit ó- és vasa
lóhelyiség általában a földszinten kap helyet, mig a felső 
szintek egymáshoz hasonló alaprajzu lakószintek. Pavilonos 
elrendezés esetében általában egy központi épületben vannak 
a közösségi helyiségek, az egyes lakó-pavilon okkal az éghaj
lati viszonyoktól függően fedett vagy zárt és fütött folyosó
rendszer nyujt összeköttetést. 

A közlekedő terek: lépcSÖház, folyosó területét takaré
kosan célszerü megállapitani, a tulzottan tág, reprezentativ 
terek nem jelentenek funkcionális előnyöket. 

A közösségi- és mellékterületek részletezésére nem té
rünk most ki, ezek kialakit~sában nincs sok rendkivüli ujdon
ság. i;iegvalósitásuk szinvonala egyrészt pénzkérdés, másrészt 
a sok kötöttséget tartalmazó előirások függvénye. 

A felsőfoku oktatási intézmények diákotthonaival kapcso
latban ujabb speciális igények is jelentkeznek, nevezetesen 
egyre nő a diákotthoni elhelyezést igénylő diákházaspárok szá
ma, vala~int szükséges a mozgássérült, "illetve testi fogyaté
kos egyetemi hallgatók megfelelő diákotthoni elhelyezésének 
biztositása is. Utóbbi egy hazánkhoz hasonló kis országban 
nem válhat tul jelentőssé, de egy-egy a testi fogyatékosok 
különleges igényeit figyelembe vevő diákotthoni szoba kiala
kítása, lehetőleg a bejárat közelében, nem jelent különösen 
nagy nehézséget. A német, angol és francia szakirodalomban 
több ilyen példát találhatunk, sőt az Architectural Review 
1969. évi 863. száma egy rehabilitációs oktatási intézmény 
100, részben sulyos testi fogyatékos hallgatója számára épi
tett kollégiumról is hirt ad. 

A diákházaspárok növekvő száma felveti az elhelyezésük
re szolgáló diákotthonok SZÜkségességének kérdését. Ennek ná
lunk nincsenek hag;yományai, de a keletnémet és a nyugati s::::k
irodalomban gyakran visszatér ez a téma. Mig az öregek ottho
naiban természetes a házaspárok elhelyezése, addig a diák
otthonokkal kapcsolatban ez a problé~a ujra meg ujra vitát 
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kavar. Tény, hogy az egyedülálló diákok elhelyezése sürgetőbb, 
gazdaságosabb és kevésbé bonyolult. Amig nem létesülnek kife
jezetten házaspárok számára tervezett diákotthonok, amelyekre 
egyébként már számos jól sikerült példát hozhatnánk fel, ad
dig elhel;yszésükrbl meglévő diákotthonokban kellene gondoskod
ni. Szobáik, illst;ve lat<:részeik az épületnek vagy külön szint
jén, vagy egy különálló részében legyen, mivel az általában 
nemenként kialakitott csoportokhoz való kapcsolódásuk problé
mákat rejt magában. Természetesen ezek a házaspárok is részt 
vehetnek a közösségi életben, alkothatnak csoportokat, melyek 
közösen használják a teakonyhát, társalgót stb. Kisgyermekes 
családok számára INTIK-beli ajánlás szerinti azonban már a kis
lakásos épületek létesitése célszerü, az érvényes lakás-normák 
szerint, lakóterületek kiszolgáló hálózatához kapcsolódva. A 
házaspárok lakrészei, a lakó-háló terület tekintetében nem kü
lönböznek az egyéb diákszobáktól, csupán az egészségügyi fel
szereléssel karcsolatban jelentkeznek plusz követelmények. Az 
5. ábrán látható két egyszemélyes lakóegységnek házaspár szá
mára átalakitJtt változata. 

4. Bentlakásos posztgraduális oktatási intézmények 

A tudományos-technikai forradalom, a gyors fejlődés és 
az ismeretek gyors elavulása szükségessé teszi a folyamatos 
továbbképzést. A szervezett posztgraduális továbbképzés leg
olcsóbban a szünidőben üresen álló kollégiumok kihasználásá
val oldható meg. Ez azonban csak kényszermegoldás, erre a 
szUkre szabott, körülbelül kéthónapos időtartamra nem lehet 
alapozni. A különböző bentlakás os továbbképző központok lakó
részeiben kizárólag egyágyas szobák tervezendők, melyekhez 
minimum mosdóval felszerelt előtér tartozzék< A továbbképzés
ben résztvevő egyén különösen nag;y szellemi megterhelését fi
gyelembe véve szükségesnel;: mutatk'nik minden szobához egy tel
jesen felszerelt saját vizes blokk kialakitásao A tov8.bbképz5 
központok a lakóegységek tekincetében hasonlitanak az egyete
mi kollégiumokhoz, de a közösségi helyiGégek tervezésénél fi-
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g~elembe veendő, hog~ az ott-tartózkodás időtartama viszon~
lag rövid. Ennek ellenére célszerü központi, tÖbbcélu, variál
ható hel~iségek biztosítása az önkéntes találkozások, társal
gás, esetleg szemináriumok számára. A hel~i adottságoktól füg
goen szükséges kávézó vag~ büfé tervezése, főleg akkor, r~ a 
továbbképzés kapcsolatban van az otthonnal. Mindezen megálla
pitások érvén~esek a párt, a munkásőrség, a szakszervezet és 
eg~éb szervezetek és intézmén~ek továbbképző központ jaira is. 

5. Diákotthonok szerkezeti, kivitelezési kérdései 

A diákotthonok lakóépület-jellege következtében jól fel
használhatók a lakóépületek számára tervezett előreg~ártott 
szerkezetek. A szerkezeti kialakiJásra, kiviwelezésre a diák
otthon tervezési irán~elvein kivül a lakóépületekre vonatkozó 
előirások is érvén~esek. 

A gépészeti felszerelések ismertetése külön tanulmány té
mája lehetne, ezért most ezzel nem foglalkozunk. Ennek elö
irásait, valamint az összes vonatkozó rendeletet, előirást, 
szabályzato t és mag~ar szabványt a MCTI 2-66 tartalmazza. 

Felhasznált irodalom 

l. MhlTYOKI L.: Szálfás j~llegü épületek. Tématanulmány. 
Bp. EVM Epitésügyi Tájékoztatási Központ, 
1971. 120 lap. !Középü1etek funkcionális 
és szerkezeti kialakitása.! 

2. Heimbauten. Hrsg. v. der Deutschen Bauzeitschrift. 
Ausgew. u. bearb. v. S. Nagel u. S. Linke. 
Gütersloh, Bertelsmann, 1970. 207 lap. 
!DBZ-Baufachbücher. 7.! 

3. BACH, A.: Wohnheime. Berlin, VerI. f. Bauwesen, 1970. 
223 lap. 

4. Tervezési ir$.ny·~lvek. Diákotthon, g;yermekotthon. Bp. 
EA1 Epitésügyi Tájékoztatási Központ, 1966. 
38 lap. /Magyar országos tervezési irány
elvek. MOTI 2-66.! 
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5. JESBERG, F.: Gruppenwohnen für Studenten. 
= Deutsche Bauzeitschrift, Güters1oh, 
21.k. 1.sz. 1973. p. 89-98. 

6. Neue Grundrisse für Studentenwohnheime. 
= Bauen und Wohnen, MÜDchen, 25.k. 
5.sz. 1970. p. 171-173. 

7. JESBERG, F.: Studentenwohnheime. 
= Deutsche Bauzeitschrift, Güters1oh, 
17.k. 8.sz. 1969. p. 1515-1530. 

8. VOLCSOK, P.-RUDAKOV, P.: Novüe proektü obscsezsitij. 
= Arhi tektura SzSzSzR, l.íos zkva, 38. k. 
7.sz. 1970. p. 31-34. 
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r. K 6 n y v e k 

l. BILZ, D,: Kinder- und Jugendheime. Housing for the Young. 
Teufen, Niggli, 1972. 120 lap. 
Bibliogr. ll. lap. 
BlíH'.EX 809.223 

A kül6nb6zo gyermeklétesitmények k6z6tt tárgyalja az alap
és k6zépfoku oktatási létesitmények diákotthonait, ezek 
térprogramját, területszükségleteit, majd megépült példá
kat ismertet sok ábrával. 

2. MEYER-BORE, W.: Bauten für die Jugend. Structures for 
children. Stuttgart, Koch, 1972. 119 lap. 
BME BÉ 9 MÉsz 

Általános iskolás koru gyermekek számára épitett különbözo 
létesitmények, k6ztük diákotthonok, internátus ok is. 

3; Appartements für Studenten - oder Wohnen in Gruppen? Dar
stellung des Planungsp~ozesses und des Gruppenmodells. Al
ternativplanung für den 3. Bauabschnitt des Studentenwohn
heimes Siegmundshof. Bearb.: Planungskollektiv SHF 3: 
H. Baller, R. Berg etc. Berlin, 1971. 130 lap. 
BMEKK 906.096 

Egy diákotthon tervezési folyamata, alternativ megoldások 
bemutatásával. 

MMfYOKI L.: Szállás jellegű épületek. Tématanulmány. Bp. 
ÉVM Épitésügyi Tájékoztatási Központ, 1971. 120 lap. !Köz
épületek funkcionális és szerkezeti kialakitása./ 
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Bibliogr. 145-170. lap. 
BMEKK 708.799 ÉTK 

A 19-26. oldalon tárgyalja az egyetemi diákotthonok szoba
egységeinek méretezését, kialakitását, néhány tipus kriti
káját. 

5. lvWlJLINS, W. - ALLEN, Ph.: Student housing. Architectural 
and social aspects. London, Lo ckwo od , 1971. VII, 248 lap. 
Bibliogr,: a fejezetek végén. 
B1!EKK 809.303 

Az egyetemi diákotthonokkal kapcsolatos elméleti, tervezé
si tudnivalók összefoglalása. Sok megépült példa ismerteté
se gazdag ábraanyaggal. Kitér a diákotthonok belső kialaki
tásának kérdésére is. 

6. Heimbauten. Hrsg. v. der Deutschen Bauzeitschrift. Ausgew. 
u. bearb. v. S. Nagel u. S. Linke. Gütersloh, Bertelsmann, 
1970. 207 lap. /DBZ Baufachbücher.7./ 
Angol és francia szöveg is. 
BMEKK 809.236 OMKDK, ÉTK, MÉsz 

A különböző korosztályok otthonai között a diákotthonokat 
is tárg;yalja; az egyetemi diákotthonok témában pedig rész
letes, elemző bevezető tanulmányt ad. Ennek szerzője P. 
Jesberg. megépült, alap-, közép- illetve felsőfoku oktatá
si intézményekhez csatlakozó diákotthonok bemutatása. 

~. BACH, A.: Wohnheime. Berlin, Verl. f. Bauwesen, 1970, 
223 lap. 
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Bibliogr.: 219-220. lap, 
BMEKK 905.344 

Különböző tipusu otthonok /köztük diákotthonok/ elemzése. 
Az alap-, közép- és·felsőfoku, valamiút iparitanuló ottho
nok jellemzői. Helyiségprogramok, funkcionális alapegységek: 



,.-\, 

lakó-hálóeg~ség különböző igények kielégítésére; egészség
ügyi-, közösségi-, étkeztetési- és egyéb alapeg~ségek vizs
gálata. Alaprajzi szervezés. Megépült épületek: tanuló- és 
iparitanuló; valamint egyetemi diákottilonok bemutatása. 

8. STREJA, A.: Camine studentesti, internate scolare. Centrul 
de Doc, pentru, Constr. Athit. si Sistematizare, Bukarest, 
1969. 39 lap • 

.. ÉTK 

Diákotthonok felépitése, funkciói, méretezése, müszaki fel
szerelése, az épületszerkezetek, épitőanyagok és épitési 
mód kiválasztása, gazdasági szempontok. 

(2; PE'.rERS, P.: Wohnen in Gemeinschaft. Hünchen, Callway, 1968. 
102 lap. /Baumeister Querschnitte. 5./ 
BMEKK 808.058 OMKDK, ÉTK, MÉsz 

A különböző közösségi lakóformák tárgyalása. Angliában, Ka
nadában, Japánban, Svédországban, Svájcban, Olaszországban, 
Hollandiában, Ausztriában, az NSZK-ban és másutt felépitett 
diákotthonok bemutatása gazdag ábraanyaggal. 

II. T e r v e z é s i i r á D Y e l v e k 

10. Tervezési irányelvek. Diákotthon, gyermekotthon. Bp. ÉM 
Épitésügyi Tájékoztatási Központ, 1966. 38 lap. /Magyar or
szágos tervezési irányelvek. MCTI 2-66,/ 
BMEKK 807.386 

ll. Tervezési irányelvek. üzemi konyhák, gyermekélelmezési 
konyhák és éttermeik. Bp. ÉM Épitésügyi Tájékoztatási Köz
pont, 1966. 110 lap. /Magyar országos tervezési irányelvek. 
MCTI 9-66./ 
BMEKK 904.416 

12. Tervezési irányelvek. Általános iskolák. (Utánnyomás,) Bp. 
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ÉM Épitésügyi Tájékoztatási Központ, 1967. 69 lap. /Magyar 
országos tervezési irányelvek. MOTI 16-66./ 
BMEKK 807.483 

13. Tervezési irányelvek. Gimnázium. Bp. ÉVM Épitésügyi Tájé
koztatási Központ, 1967. 49 lap. /Magyar országos tervezé
si irányelvek. lEOTI 15-66./ 
BMEKK 807.389 

14. Tervezési irányelvek. Szakmunkásképző iskolák. Bp. ÉVM 

Épitésügyi Tájékoztatási Központ, 1967. 49 lap. /Magyar 
országos tervezési irányelvek. MOTI 64-67./ 
B1lEKK 807.578 

III. T e r v e z é s i s e g é d l e t e k 

15. BL~ h.: Alsó- és középfoku oktatási intézmények butorai 
és elrendezésük. Kiadja a Tipustervező Intézet, Budapest, 
Bp. 1969. 83 lap. /Tervezési segédlet. Épitészet. TS-É.4./ 
BMEKK 808.018 

16. MIKÓ S. - MINÁRY P. - SZABÓ I.: Szállodák és szállás jel
legü épületek butorai és elrendezésük. Kiadja a Tipuster
vező Intézet, Budapest, Bp. 1969. 88 lap. /Tervezési se
gédlet. Épitészet. TS-É. 3./ 
BMEKK 808.017 

IV. D i s s z e r t á c i ó 

17. HAFKE~íEYER, A.: Technische :Einrichtungen in Studenten
wohnheimen. Diss. Braunschweig, Fotodruck Beyrich, 1968. 
279 lap. 
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V. F o l y Ó i r a t c i k k e k 

Magyar nyelven: 

18. Általános iskolai bentlakásos otthon, Soltvadkert. 
= Magyar Épitőmüvészet, 2.sz. 1973. p. 28-31, á:13 

Kétszintes tanyai kollégium 32 fiu és 32 leány számára. 
A konzolosan kiugró felső szinten iker középfolyosóról 
nyilnak a háiószobák, berendezésük 4 db emeletes ágy és 
8 db mUDkaasztal. A fürdőszobák a középső sávban a két fo
lyosó felől nyilnak. A földszinten tanulószoba, étterem, 
200 adagos konyha. 

19. 200 fős MüM kollégium, Eszter~om. = Müszaki Tervezés, 
12.k. 2.sz. 1972. p. 12-13, á:4 

OUTINORD alagutzsalus rendszerrel épitett T alaprajzu épü
let, egyik szárnyán fogazott homlokzattal. A Talaprajzu, 
fokozatosan szükülő középfolyosó mentén szintenként 14 db 
négyágyas hálószoba van, beépitett szekrényekkel. Közép
ponti elhelyezésü a vizes blokk, melyhez száritó-, vasaló
és ételtároló helyiség is tartozik. Emeletenként két közös 
tanulószoba van. 

20. Pollack Mihály Épitőipari Főiskola, Pécs. = Müszaki Terve
zés, 12.k. 5.sz. 1972. p. 16-17, á:7 

850 fős, UNIVÁZ szerkezetü kollégium, 10 szinten öt-trak
tusos elrendezésben kétágyas szobákat alakitottak ki. 

21. Felsőfoku Mezőgazdasági Technikum, Gyöngyös. = Müszaki 
Tervezés, 12.k. 5.sz. 1972. p. 19-21, á:lO 

A kollégiumi épület 200 fő elhelyezését biztosit ja három
ágyas szobákban. A nemenkénti elválasztás szintenként tör
ténik. 
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22. Süketnémák Országos Tanintézetének első váci gyógypedagó
giai intézete. = Müszaki Tervezés, 12.k. 5.sz. 1972. 
p. 22-25, á:lO 

Az iskola jellegének megfelelően bentlakásos, a 100 gyer
mek elhelyezése négyágyas szobákban két emeleten történik. 
A diákotthoni sz~ny fürészfogas homlokzati kialakitásu. 

23. Fejér megyei Pártiskola, Székesfehérvár. = Müszaki Terve
zés, 12.k. 5.sz. 1972. p. 26-29, á:lO 

8 tantermes, UNIVÁZ szerkezetü iskola 100 fős kollégiumi 
szárnnyal. A háromszemélyes dolgozó-hálószobák előterében 
beépitett szekrény van, az előtérből egy mosdó-zuhanyozó 
fülke nyílik. 

24. SZOT Központi Iskola bővitése, Budapest. = Műszaki Terve
zés, 12.k. ll,sz. 1972. p. 46-47, á:6 

Bővitésképpen felépitendő 200 fős kollégi~m terve. 3,45 m 
tengelyállásu, loggiás, OUTn~ORD rendszerü épület kétágyas, 
fürdőszobás egységekkel, szintenként kis társalgóval, 

25. 500 férőhelyes kOllégium, Salgótarján. = Magyar Építőmüvé
szet, 4.sz. 1972. p. 24., á:5 

Erősen lejtős terepre tervezett épületegyüttes három egy
máshoz képest félszinteltolásos tömeggel középiskolások, 
illetve főiskolások számára. Egységesen négyágyas tanuló
hálószobák, szintenként közös tanulószobával, vizes cs 0-

porttal stb. 

26. Siketnémák Országos Tanintézete gyógypedagógiai épülete, 
Vác. = Magyar Épitőmüvészet, 5.sz. 1972. p. 37-39, á:8 
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100 gyermek négyágyas hálószobái az épület külön szárnyá
ban két szinten nyertek elhelyezést. 



27. Házgyári panelszerkezetü középületek. = Épitésügyi Müsza
ki és Gazdasági Tájékoztató, l4.k. 2.sz. 1972. p. 12-13, 
á:2 

Házgyári panelszerkezetü, 160 férőhelyes diákszálló két
ágyas szobákkal. A szobákban beépitett szekrény, mosdó, 
munkaasztalok, minden szinten közös konyha, ~C, zuhanyozó, 
szakköri helyiség került elhelyezésre. 

28. 16 tantermes egészségügyi szakközépiskola és 200 fős kol
légium, Kazincbarcika. = Müszaki Tervezés, ll.k. 2.sz. 
1971. p. 20-23, á:6 

Négyszintes, középfolyosós épület háromágyas szobákkal, az 
előtérben mosdóval és beépitett szekrénnyel, szintenként 
tanuló- és klubszobákkal. 

~. MüM 14 tantermes iskola; 200 fős diákotthon és 600 adagos 
konyha-étterem, Szeged. = Müszaki Tervezés, ll.k. 6.sz. 
1971. p. 24-26, á:8 

Négyszintes, középfolyosós, UNIVÁZ szerkezetü diákotthon 
csak alvásra szolgáló hálószobákkal, szintenként közös ta
nulószobákkal és vizes csoporttal. 

30. TILL A.: Diákotthon iliagasházak, Berlin. Tanulmány terv a 
Humboldt Egyetem részére. = Müszaki Tervezés, ll.k. 8.sz. 
1971. p. 33-34, á:7 

Nagypaneles épitési rendszerben tervezett 21 szintes magas
ház 1807 diák számára. Lakócsoporüok kialakitása két, il
letve háromágyas szobákkal, közös előtérrel és vizes cso
porttal. 

~. Pécsi Orvostudományi Egyetem, 400 fős kollégium. = Müszaki 
Tervezés, ll.k. l2.sz. 1971. p. 6-7, á:5 

UNIVÁZ szerkezetü, 8 emeletes kollégium kétágyas dolgozó-
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hálószobákkal. A szobákban egyedi berendezés, beépitett 
butorok, mosdó. Az iker középfolyosó központi vizes cso
portot fog közre. 

32. 8 tantermes gimnázium és 400 fős tanulóotthon, Szekszárd. 
= Müszaki Tervezés, ll.k. 12.sz. 1971. p. 15-17, á:6 

Közös előcsarnokból külön lépcsőházon át illegközelithető 
fiu- és leányotthon. 

33. MüM Gépszerelő Intézet: 16 tantermes iskola és 200 fős ta
nulóotthon, Kaposvár. = Müszaki Tervezés, ll.k. 12.sz. 
1971. p. 18-19, á:7 

"-~Uet alsó négy szintjén az oktatási helyiségek, a 
~~é szintjén a tanulóotthon nyert kialakitást. 

34-. RYK\'JER'];, J.: A skóciai st. Andrews-i eg:yetem diákotthona. 
= Épitésügyi !áüszaki és Gazdasági Tájékoztató, 13.k. 2.sz. 
1971. p. 19-20, á:3 

Előregyártott vasbeton nagyelemes épitési mód alkalmazásá
val létrehozott, 250 fős diákotthon. Az épület közepén vé
gighuzódó sétafolyosó üvegezett sávja elüt a fürészfogas 
vasbeton homlokzatfelülettől. 

35. 800 férőhelyes Millií diákotthon, Budapest. = Müszaki Ter
vezés, 10.k. 8.sz. 1970. p. 17-19, á:7 

Iker középfolyosóról nyil ó háromszemélyes tanu1ó-há1ószo
bák, valamint közös tanulószobák, a középső sávban vizes 
csoporttal. Az 500 fős fiu- és 300 fős leányotthont verti
kális irányban teljesen szétválasztották, de a földszinti 
klub, társalgó és japánkert közös használatu. 

36. Szarvas, Felsőfoku MG Technikum és KOllégium. = Magyar 
Épitőipar, 19.k. l.sz. 1970. p. 16-17, á:3 
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Uj, 400 sze~élyes kollégiumi épület önkiszolgáló étterem
mel, konyha- és mosodaüzemmel. 

37. Egri Tanárképző Főiskola leánykollégiuma. = Magyar Épitő
ipar, 19,k. l.sz. 1970. p. 29., á:2 

Lejtős terepen három, egymáshoz képest eltólt épület, viz
szintesen összefogott ablaksávokkal. 

38. 8 tantermes gimnázium és 400 fős tanu1óotthon, Szekszárd. 
= Magyar Épitőmüvészet, 4.sz. 1970. p. 31-35, á:14 

Közös beruházással épitett két, egyenként 200 személyes 
kOllégium konyhaüzemmel, étteremmel. Érdekes nyilászáró 
megoldás az emeletes ágyakkal berendezett hálószobák ked
vező megvilágitására. 

39. Diákszállók épitése családos egyetemi hallgatók számára. 
= Épitésügyi illüszaki és Gazdasági Tájékoztató, 12.k. 12.sz. 
1970. p. 14-15, á:3 

Kétágyas diákszálló-alapegységek átalakítása kislakássá 
diákházaspárok, gyermekes diákházaspárok és gyermekes 
diáklányok számára. 

40. KISZ Központi Vezetőképző Iskola, Budapest. = Müszaki Ter
vezés, 9.k. 2.sz. 1969. p. 15-17, á:8 

A kollégiumi szárny alaprajzi kialakitása "iker középfolyo
sós rendszerü, középen vizes blokkal. Két kétágyas szoba 
közös előtérből nyilik, itt két mosdófülke is van. A két 
szoba között szekrény-válaszfal. 

41. Pártfőiskola Kollégiuma, Budapest. = Müszaki Tervezés, 
9.k. 5.sz. 1969. p. 12-13, ágB 

Iker középfolyosó vizes blokkot és vertikális közlekedési 
magot fog közre. A szobák előterében beépitett szekrény 
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és mosdófülke van. Szintenként 15 szoba, tartozik hozzájuk 
mosó-vasalószoba, valamint teakon~ha. 

42. Orvostudományi Egyetem kollégiuma, Szeged. = Müszaki Ter
vezés, 9.k. 8.sz. 1969. p. 16-18, á:10 

A 222 férőhelyes kollégiumban szintenként 16 négyágyas es 
l kétágyas szoba épült. A 24 m2 területü négyágyas szoba 
terében a középfolyosóról nyiló ajtó tengelyében egy "ki
szolgáló mag" áll, mely mosdófülkét, beépitett szekrén:ye
ket, polcokat és előszobafalat tartalmaz. Az épület nyáron 
turistaszálló. 

43. I;lezőgazdasági Szakiskola Diákotthona, Eajduszoboszló. 
= Műszaki Tervezés s 9ok. 8.sz. 1969. p~ 19-20, á:6 

L alaku épület, a háromszintes szárnyban 194 diák lakik 
négyágyas szobákban. A szobák csak hálószobák, előterük

ben beépitett szekrényekkel. 

44. Nehézipari Müszaki Egyetem E-7 jelü kollégiuma, Miskolc. 
= i;1üszaki Tervezés, 9. k. ll. sz. 1969. p. 15-16, á:4 

A E-7 jelü kollégium városképi szerepe: meglévő, hattagu, 
négyszintes diákotthon-sor keresztiráoyu lezárása. 13 la
kószintjén 2x9 szoba vaD, az iker középfolyosók között vi
zes csoporttal. A kétágyas szobákban mosdó és beépitett 
szekrény, minden szinten található főző-, illetve vasaló
fülke. Az épületben házas diákok, illetve tanársegédek is 
laknak, ezért emeletenként van férfi- és női zuhanyozó is. 

45. Pedagógiai Főiskola leáD:ykollégiuma, Ege~. = Magyar Épitő
müvészet, 3.sz. 1969. p. 9-ll, á:7 
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309 személyes három, egymáShoz képest teljes szinttel el
tólt szárnyra tagolódó épület kétágyas tanuló-hálószob~k
kal. SZÜDidőben turistaszállóként üzemel. 



46. Felsőfoku Mezőgazdasági Technikum kollégiuma, Nagykanizsa. 
= Magyar Épitőmüvészet, 4.sz. 1969. p. 26-28, á:7 

240 fős, hatemeletes, külső lépcsőházas, középfolyosós é
pület háromszemélyes szobákkal. A szobák előterében beépi
tett szekrény és ételszekrény készült. 

47. Szakmunkásképző-otthon, Budapest, XIII. Rajk László utca. 
= Magyar Épitőmüvészet, 6.sz. 1969. p. 34-36, á:8 

420 fő elhelyezését biztositó diákotthon nyolcágyas szo
bákkal, emeletenként tanulószobákkal, vizes csoporttal, 
tisztasági helyiségekkel. 

48. Külföldi ösztöndijasok kOllégiuma, Budapest, XI. Budaörsi 
ut. = Magyar Épitőmüvészet, 6.sz. 1969. p. 37-39, á:7 

UNIVÁZ rendszerü, 312 fős kollégiumi épület oktatási funk
ci6kkal. Minimális alapterü1etü kétágyas szobák, az előtér
ben mosdóval és beépitett szekrénnyel. Az I-II.emeleten 
oktatási helyiségek, tantermek, tanári szobák. 

49. 400 fős leánykollégium és 12 tantermes gimnázium, Miskolc. 
= Müszaki Tervezés, 8.k. 6.sz. 1968. p. 17-18, á:7 

Hatágyas szobák vjt~tható ártékü alaprajzi kialakitással. 
A középfolyosó egyik oldalára a szobákat, másik oldalára 
a kiszolgáló Ivizes és egyébi helyiségeket füzték fel. 

50. Középiskolai kollégium, Hódmezővásárhely. = Müszaki Terve
zés, 8.k. 12.sz. 1968. p. 12-13. á:7 

414 tanuló elhelyezésére négyszemélyes szobaegységek készül
tek igényesebb kivitelben. A szobák előterében beépitett 
szekrény, mosdó van. Szintenként négy tanulószobát és két 
vizes csoportot alakitottak ki. 
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51. N~ireg~házi Felsőfoku Mezőgazdasági Technikum, 320 fős 
kollégium. = Magyar Épitőipar, l7.k. l.sz. 1968. p. 16., 
á:2 

Szintenként 26 háromág~as szobát alakit ottak ki a szüksé
ges vizes csoporttal és tanulószobával. 

52. 400 fős leán~kollégium és 12 tantermes gimnázium. = Magyar 
Épitőipar, l7.k. l.sz. 1968. p. 17., á:l 

Miskolcon városképi szereppel rendelkező kollégiumi épület 
hatemeletes hálószárnn~al. 

53. Leán~kollégium, 2000 adagos kon~ha és e~~erem, Budapest. 
= Magyar Épitőmüvészet, 5.sz. 1968. p. 48-49, á:2 

A 400 fős kollégium hatemeletes, középfol~osós épület. Az 

országban elsőként itt épültek kétágyas szobák. SZÜDidőben 
szállodakéot használható. A koo~ha és étterem külön tömeg, 
de a kollégiummal harmonizáló módon alakitották ki. 

54, A Budapesti Müszaki Eg~etem Leáo~kollégiuma. = Mag~ar 
Épitőmüvészet, 5.sz. 1968. p. 50-52, á:6 

400 fős kollégium társalgókkal, betegszobákkal, középső 
sávba összevont wc- és zuhan~ozó-sorral. 

55. Felsőfoku MezőgaZdasági Technikum kOllégium-, kon~ha- és 
étteremépülete, Orosháza. = Mag~ar Épitőmüvészet, 6.sz. 
1968. p. 34-35, á:6 
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Háromágyas szobák előtérrel, abeépitett szekrények közül 
az egyik kiszellőztetett ételszekrény. A jól tervezett 
nyilászárók a belsőben célszerüek, a külsőben kellemes 
arányokat hoznak létre. 



Német nyelven: 

56. Studentenwohnheime in Stuttgart-Birkach. /Egyetemi kollé
giumok Stuttgart mellett./ = Deutsche Bauzeitschrift, 
Gütersloh. 21.k. l.sz. 1973. p. 75-78, á:16 

Tervezett kollégium-együttes első, megvalósult tagja: 8 
emeleten 84 egyágyas és 9 kétágyas szobával. A földszin
ten gondnoki lakás és két tutor-lakás. 

57. Studentenwohnheim in Darmstadt. /Egyetemi kollégium Darm
stadtban./ = Deutsche Bauzeitschrift, Gütersloh, 21.k. 
l.sz. 1973. p. 79-80, á:7 

A tervezett 750 egyágyas szobaból az első épitési ütemben 
300 valósult meg. Különböző méretü, illetve elrendezésü 
szobaegységek közös étkezőkonyhák és vizes blokkok körül 
önálló csoportokat alkotnak. 

58. Studentenwohnheime der Uni Bradford /Grossbritannien/. 
/A Bradford-i egyetem kOllégiumi épületei Angliában./ 
= Deutsche Bauzeitschrift, Gütersloh, 21.k. l.sz. 1973. 
p. 81-82, á:7 

Végső kiépitésében 5000 diák elhelyezésére alkalmas kollé
giumi együttes. Egy lakóegységben 248 diák lakik, valamint 
diákházaspárok vagy tutorok két kislakásban. 4 egyágyas 
vagy 1 kétágyas és 2 egyágyas szoba közös előtérből nyilik, 
négy ilyen csoport számára közös lépcsőház és kiszolgáló 
helyiségek épültek, szintenként központi konyha és társal
gó 32 fő számára • 

. 59. JESBERG, P.: Gruppenwohnen fűr Studenten. /Diákotthonok 
tervezési kérdései./ = Deutsche Bauzeitschrift, Gütersloh, 
21.k. l.sz. 1973. p. 89-98, á:27 

Az egyetemi diákotthonokkal kapcsolatos igényeknek, vala
mint a diákok együttélésének, illetve az együttélés módjá-
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nak és feltételeinek intenziv vizsgálata abból a célból, 
hogya jövőben tervezendő kollégiumok épitészeti formája, 
szerkezete és kialakitása optimális legyen. 

60. Schülerheim St. Richard in Eichstatt. /Általános iskolai 
diákotthon az NSZK-ban./ = Deutsche Bauzeitschr;~t, 
Gütersloh, 2l.k. 6.sz. 1973. p. 1109-1110, á:7 

Középkori épület átépitésével nyert diákotthon, a régi és 
az uj szerkezetek esztétikusan ötvöződnek. 

61. Studentenheim Innsbruck. /96 fős egyetemi kollégium Inns
bruckban./ = Deutsche Bauzeit schrift , Gütersloh, 2l.k. 
lC. sz. 1973. p. 1973-1974, á:13 

Egy-, illetve kétszemélyes dolgozó-hálószobák, az előtér
ben mosdó és eeépitett szekrény. A felülről megvilágitott 
központi lépcsőházat vizes helyiségek veszik körül. 

62. Jugendheim Müllheim. /Gyermekotthon Müllheimben./ 
= Deutsche Bauzeit schrift , Gütersloh, 21.k. 10.sz. 1973. 
p. 1977-1978, á:ll 

40 tanuló, számára, két-, három-, illetve hatágyas szobák, 
a lejtős terepre szépen simuló, lépcsősen megbontott tö
megü épületben. 

63. Studentenwohnheim der üniversitat in Rostock-Südstadt. 
/A Rostock-i egyetem uj kollégiumi épületei./ = Deutsche 
p~chitektur, Berlin, 22.k. l.sz. 1973. p. 16-18, á:8 

Két 12 szintes pontház két- és háromágyes szobákkal 800 
diák számára. Az összekötő földszintes épületben klubhe
lyiségek, belső udvar stb. Nyári szünetben turistaszálló
ként üzemel. 

&+. Christ~s College, /Egyetemi kollégium Cambridgeben./ 
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= Baumeister, MÜDchen, 70.k. Lsz. 1973. p. 27-28, á:8 

Lejtős terephez simuló, teraszos kialakitásu épület, min
den szobához erkély, illetve terasz tartozik. 

65. Sidney Sussex College. !Egyetemi kollégium Cambridgeben./ 
= Baumeister, MÜDchen, 70.k. l.sz. 1973. p. 29-30, á:9 

A négyszintes épületben 69 lakószoba, valamint szintenkén 
egy lakrész tutor, vagy aspiráns számára. 

66. Jesus College. !Egyetemi kollégium Cambridgeben./ = Bau
meister, MÜDchen, 70.k. 1.sz. 1973. p. 31-32, á:12 

Az első épitési ütemben a teraszos épületben 46 önálló 
lakrész létesült. Nyolc különböző méretü és elrendezésü 
lakás-tipus • 

67. Keble College, Oxford. /Egyetemi kollégium Oxfordban./ 
= Baumeister, MÜDchen, 70.k. 10.sz. 1973. p. 1278-1281, 
á:12 

76 egyágyas szoba /17-23,5 m2 területtel/ egyetemi hall
gatók és aspiránsok számára. Négy szoba egy egységet képe' 
közös lépcsőházzal, teakonyhával, vizes csoporttal. Máso
dik ütemben további 26 szoba épül. 

68. Studentenwohnheim in Cambridge. /Egyetemi kollégium 
Cambridgeben./ = Deutsche Bauzeitschrift, Gütersloh, 20.k 
2.sz. 1972 .• p. 201-206, á:17 

Teraszos kialakitásu kollégium 66 egyágyas szobával /15 rr 

és 6 kis lakás sal /46,5 m2/. A szobák hatosával lakóegysé
get képeznek közös vizes csoporttal, konyhával, raktárral 
és tisztasági helyiségekkel. Földszinten közösségi helyi
ségek, tornaterem stb. 
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69. Berufsgenossenschaftliches Schulungszentrum in Eppstein/ 
rauoUE. /Bentlakásos balesetvédelmi oktatási intézet./ 
= Deutsche Bauzeitschr1ft, Güters1oh, 20.k. 2.sz. 1972. 
p. 207-210, á:l1 

A tanfolyamok résztvevői egJágJas szobákban laknak. Az 

előtérben mosdó van, a szobákhoz közös vizes blokk, étte
rem s társalgó stb. tar-t;ozik. 

70. Staat1iches Schülerheim Pegnitz. /Gimnáziumi diákotthon 
az NSZK-ban./ = Deutsche Bauzeitschr1ft, Güters1oh, 20.k. 
2.sz. 1972. p. 211-214, á:11 

A közösségi he1Jiségeket tartalmazó főépület ből induló fo
lyosóról két oldalra nyilnak a kétszintes 1akó- és há1ó
tömbök. 

71. Schulungsheirn in Lautenbach. ;Továbbképző intézet kollé
giummal az NSZK-ban.! = Deutsche Bauzeitschrift, Güters1oh, 
20.k. 2.sz. 1972. p. 215-218, á:10 

Lejtős terepen teraszos kia1akitásu épület. Hat-hat szoba 
lakóegységet alkot, a közösségi helyiségek körét a legalsó 
szinten uszómedence" egésziti kl. 

72. Heimschule in Die1sdorf /Schweiz/. /Bent1akásos gyógypeda
gógiai általános iskola Svájcban./ = Deutsche Bauzeit
schrift, Güters1oh, 20.k. 2.sz. 1972. p. 219-222, á:10 

73. Kinderheii'1 in Bensberg. /Á1ta1ános iskolai tanulóotthon az 
NSZK-ban./ = Deutsche Bauzeitschrift, Güters1oh, 20.k. 
2.sz. 1972. p. 231-234, á:14 
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A 15 általános iskolás koru fiu és leány számára épit ett 
otthonban a földszinten a nappali helyiségek, az emeleten 
a három- és négyágyas tanuló-hálószobák vannak. 



74. Schullandheim in Pottenstein. /Iskolaotthon az NSZK-ban./ 
= Deutsche Bauzeitschrift, Gütersloh, 20,k. 3,sz. 1972. 
p. 395-398, á:15 

Pályázat győztes terve szerint felépitett 80 személyes fiu
és leányotthon. Változatos közösségi helyiségek, mozgalmas 
tömeg. 

75. Ausbildungszentrum bei Eoeltoft /Danemark/, /Továbbképző 
központ Dániában./ = Deutsche Bauzeitschrift, Gütersloh, 
20.k. 7.sz, 1972. p. 1237-1240, á:14 

Tudományos továbbképző központ háromszintes, belsőudvaros 
kollégiumi épületében egyágyas szobák fűrdőszobával és er
kéUyel. 

76, MESSING, E.: Wohn- und Gemeinschai'tseinrichtungen.fűr 
Studenten. /Diákotthonok belső kialakitása./ = Bauzeitung, 
Berlin, 26,k. 5.sz. 1972. p. 248-249, á:2 

Diákotthonok alaprajzi szervezésének kérdései. Javasolt 
megoldás: nyolc fős egység /4 kétágyas szobai a közös elő
térből nyiló konyhával, mosdóval, WC-vel. 

(/j. BACH, A.: Neue Gesichtspunkte zum Gebaudeausbau im Archi
tekturstudium. !Flexibilis válaszfalak diákotthonok számá
ra./ = Deutsche Architektur, Berlin, 2l.k. 4.sz. 1972. 
p. 242-247, á:10 

A We{mari Épitészeti és Épitőipari Egyetem hallgatói munka
csoportja kutatásokat végzett a diákotthonok lakóegységei
ben felhasználható flexibilis válaszfalak kialakitására, A 
kutatás és tervezés koncepciója. A válaszfal-szerkezet és 
a segitségével kialakitható szoba-variációk bemutatása. 

78. TRIEBEL, W. - TESCH, M.: Wirtschaftliche Formen fűr Stu
dentenwohnungen. !Kollégiumi szobák gazdaságos kialakitása./ 
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= Wirtschaftlich Bauen, Hannover, 2.sz. 1972. p. 61-67, 
á:7 

A düsseldorfi kollégiumi épitkezésekoél létesitett kétféle 
kialakitás - szobák közös konyhával, fürdöszobával, illet
ve önálló lal!-L'észel~ - gazdasági elemzése, 

79. University of Massachusetts in Amherst. /Egyetem kollégium
mal az USA-ban./ = Baumeister, München, 69,k. l.sz. 1972. 
p. 57., á:l4-

Kb. 5500 egyetemi hallgató számára létesitett campus, öt 
22 szintes ponttázban 3-3 szint jelent egy egységet: 192 
diák számára közös társalgókkal, többcélu termekkel, de 
szintenként is létesült kisebb társalgó, valamint tiszta
sági helyiségek. II négyszintes épületben 100-200 hallga
tó, a földszinten közösségi helyiségek. 

/;;:;-'\ 

~ Bausatzverfahren. /31őregyártott szerkezeti rendszer be-
mutatáse egy müncheni diákotthon példáján./ = Baumeister, 
München, 69.k. ,.sz. 1972. p. 542., á:4-

Előregyártott vb. vázszerkezet nagypaneles födémelemekkel 
hotelek, lakóépületek, diákotthonok stb. számára. 

81. Studentenheim Karlshof, Darmstadt. /Egyetemi kollégium 
Darmstadtban./ = Baumeister, München, 69.k. 10.sz. 1972. 
p. 1120-1121, á:7 

700 férőhely egyetemi hallgatók, 60 lakás diákházaspárok 
számára. Az alaprajzi megoldást elméleti vizsgálatok ered
ményezték: egy-kétágyas egyéni körzetek egységeket alkot
nak 12 fő számára közös társalgóval; 2-3-4- személyes egy
ségek saját lakószobával, konyhával. il. variációk a legvál
tozatosabb igényeket is képesek kielégiteni, 

82. Studentenh~user des Bradford Junior College. /pavilonos el
rendezésü egyetemi kollégium Angliában./ = Baumeister, 



München, 69.k. 10.sz. 1972. p. 1122-1123, á:8 

Talaprajzu, félszinteltolásos pavilonokban egy-, illetve 
kétágyas szobákból, vizes- és közösségi helyiségekből álló 
10 férőhelyes egységek. A központi teret körülvevő, 450 
lejtésü nyereg-, illetve félnyereg tetővel fedett épületek 
otthonos, kisvárosi hangulatot árasztanak. 

83. Studentenhauser der University of Surrey. /Egyetemi kollé
giumi lakótelep./ = Baumeister, München, 69.k. 10.sz. 1972. 
p. 1124-1127, á:20 

43 kétemeletes sorházegységből álló telep 430 egyetemi 
hallgató számára. A gondosan megtervezett alaprajzi egJsé
gek egyéni és közösségi helyiségei korszerü igények kielé
gitésére alkalmasak. 

84. Studentenhauser in Kalifornien. /Egyetemi kollégiumi telep 
Kaliforniában./ = Baumeister, München, 69.k. 10.sz. 1972. 
p. 1128-1129, á:9 

180 diákszoba a vidéken hagJományos faszerkezetü épületek
ben. Egy lakóegység előteréből közös fürdőszoba és WC, va
lamint négy szoba nyilik. 

85. Studentensiedlung Hönggerberg, Zürich. (Egyetemi település 
Svájcban./ = Baumeister, München, 69.k. 10.sz. 1972. p. 
1130-1131, á: 7 

Négy ütemben felépitendő 800 fős egyetemi telep első épi
tési ütemében 200 hallgató számára létesült szállás több
nyire egyágyas szobákban. 4-6 szoba számára közös egyész
ségügyi berendezések, több ilyen csoport számára közös 
konyha, étkező stb. 

86. Studenten-service-Center, Bradford University. /A Brad
ford-i egyetem kollégiuma./ = Baumeister, München, 69.k. 
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10.sz. 1972. p. 1142., á:7 

Két hat szintes épületben négyes csoportokban elhelyezett 
szobák, szintenként központi társalgóval. Az alaprajzi 
rendszer az épűlet tömegén őszintén megmutatkozik. 

87. Collegio della Providenza, Rom. /Egyetemi kollégium Rómá
ban.í ::: Detail, München, 2.sz. 1972. p. 239-240, á:8 

Háromemeletes T alaprajzu épület előregyártott vasbeton 
homlokzati elemekkel, rendkivül mozgalmas tömeggel. 

88. Corpus Christi College, Cambridge. !Kollégiumi épület 
Cambridgeben./ ::: Detail, München, 5.sz. 1972. p. 941-944, 
á:9 

Öt különböző helyiségtipus 24 diák számára, valamint 10.
kásegységek három diákházaspár számára. 

89. Studentenwohnheim des Christi College,Cambridge. jTera
szos kialakitásu kollégium Cambridgeben./ = Detail, 
München, 5.sz. 1972. p. 945-950, á:19 

66 egyszemélyes szoba, valamint hat lakrész diákházaspárok 
számára. A lakószobák hatos csoportokban közös vizes- és 
mellékhelyiségekkel rendelkeznek. 

90. Studentenwohnungen. /Diákotthonok./ ::: Deutsche Bauzeitung, 
Stuttgart, l06.k. l.sz. 1972. p. 36-48, á:33 

Főiskolai hallgatók szállásainak kialakitása régi épületek 
átépitésével. 

91. Studentenwohnheim in Türkei. /Főiskolai diákotthon Török
országban./ ::: Deutsche Bauzeitung, Stuttgart, l06.k. l.sz. 
1972. p. 49-50, á:5 

Ankara központjában, viszonylag szűk helyen épült pontház-
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diákszálló. négyág:yas szob~kat tartalmaz, szintenként 
közös dolgozó- és társalgó termekkel. A 250 fiut és 150 
leányt befogadÓ diákszálló csak hálóhelyként szolgál. Ol
dott, m8zgBl~Bs alaprajzi rendszer, tagolt tömeg. 

92. Das Jugendwohnheim Schloss Birkeneck bei München. lIpari
tanuló diákotthon Nünchen mellett.1 = Deutsche Bauzeit
schrift, Gütersloh, 19.k. l.sz. 1971. p. 33-36, á:ll 

270 fős diákotthon egy emeletes pavilonos telepitésü épü
letekben. 

93. Studienkolleg Bochum-Querenburg. lA Bochum-i egyetem kol
légiuma.1 = Deutsche Bauzeitschrift, Gütersloh, 19.k. 5.sz. 
1971. ~. 873-876, á:12 

Lejtős terepen kialakitott mozgalmas épülettömeg 126 diák, 
közöttük 10 sulyos testi fogyatékos számára. Az épületben 
sok közösségi létesitmény: 70.000 kötetes könyvtár, tár
salgó, hobby-szobák stb. A lakóegységekhez tutor-szoba, 
közös nappali és vizes blokk tartozik. 

94. Katholische Akademie in Schwerte. /KatolikuS Akadémia az 
nSZK-ban.1 = Deutsche Bauzeitschrift, Gütersloh, 19.k. 6. 

sz. 1971. p. 1121~1124. á:14 

A szabálytalan konturu épület egyik szárnyában középfolyo
só mentén egy- és kétágyas szobák vannak a konferenciák 
84 résztvevője számára. A közepén társalgóvá kiszélesedő 
folyosó végein közös vizes csoportok. 

95. Studentenheim in Lundtofte IDanemark/. /Diákotthon Dániá
ban.1 = Deutsche Bauzeitschrift, Gütersloh, 19.k. ll.sz. 
1971. p. 2247-2250, á:lO 

22 egymáshoz képest eltolt egy-, illetve kétszintes elem
ből kialakitott épületkomplexum. Lakóeg:ységenként 17 szoba 
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nagy közös étkező-nappalival. A 12 m2_es szobákhoz WC és 
mosdó is tartozik. 

96. Andrew Melville Hall, St. Andrews University, Scotland. 
/A St. Andrews egyetem kollégiumi épülete Skóciában./ 
= Werk, Winterthur, 58.k. 5.sz. 1971. p. 297-299-, á:13 

A V alaprajzu kollégiumi épület közösségi létesitményeket 
tartalmazó részét a lakószárnyak találkozásánál alakitot
ták ki. Minden szobában két ablak: egyik a kilátás másik 
a napfény felé. A hálószobai szárnyakon üvegezett folyosó 
vezet végig. 

97. Oxford Centre for Management Studies, Kennington, Oxford. 
/Gazdasági oktatási központ Oxfordban./ = Werk, Winter
thur, 58.k. 5.sz. 1971. p. 306-308, á:5 

Az oktatási épület lakószárnya a belső udvar felé ferde 
siku üvegfallal fordul. A 24lakószobát szintkülönbség 
osztja két, háló-, illetve dolgozórészre. 

98. Studentenwohnheim. /Egyetemi kollégium Angliában./ 
= Bauen und Wohnen, München, 26.k. 7.sz. 1971. p. 308-309, 
á: 9 

Egyetemi kollégium egyágyas szobákkal. Négy szoba közös 
előtérrel és mosdóval egységet képez, négy egység alkot 
egy csoportot saját lépcsőházzal és WC-helyiséggel. Egy 
szinten két csoport, középen közös társalgóval, konyhával. 
Családos diákok számára kislakások is készültek. 

99. Internat der Technischen Hochschule Karl-Marx-Stadt. 
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/A Karl-Marx-stadt-i Műszaki Egyetem kollégiumi épülete./ 
= Deutsche Architektur, Berlin, 20.k. 4.sz. 1971. p. 22R-
232, á:12 

Két nyolcszintes épülettömb, összekötő nyaktagjában minden 



szinten társalgóval. A főépületekben szintenként 31 két
ágyas szobával, központi ','10- és zuhanycsoporttal , konyhá
val, reggeliző hellyel stb. 

100. Studentenwohnheim der Karl-Marx-Universitat Leipzig. 
(Egyetemi diákotthon Lipcsében./ = Deutsche Architektur, 
Berlin, 20.k. 4.sz. 1971. p. 238-243, á:17 

Városképi szereppel rendelkező 2087 férőhelyes diákotthon. 
Tagolt tömeg, funkcionálisan önálló egységek külön bejá
rattal. Két- és háromágJ'as szobák, szintenként társalgó, 
teakonyha, mosókonyha, 10 fős egységenként vizes csoport. 
A Lipcsei Vásár ideje alatt szállóként ~üködik. 

101. Bezirkparteischule der SED in Rostock. !Körzeti pártisko
la kollégiumi épülettel Rostockban./ = Deutsche Architek
tur, Berlin, 20.k. 5.sz. 1971. p. 276-281, á:19 

A 9 szintes kollégiumban 188 kétágyas szoba van saját vi
zes csoporttal. 

102. KOfu~~, P.: Hochschulbau in der Volksrepublik Polen. 
/Főiskolaépités a Lengyel Népköztársaságban./ = Deutsche 
Architektur, Berlin, 20.k. 7.sz. 1971. p. 414-421, á:29, 
b:6 

Egyetemi együttesek kollégiuQi épületekkel. 

103. Die Universitatsstadt "José Antonio Echeverria" bei Havanna. 
(Egyetemi város Havanna mellett,í = Deutsche F~chitektur, 
Berlin, 20 o k. 9"sz~ 1971~ :p" 553--559; á:l8 

Tipus kollégiumi épületek Kubában, 

104. Institut für internationale Studien, ~QjinomiJa. (Bent
lakásos továbbképző központ Japánban./ = Baum(Oister, 
München, 68.k. 2.sz. 1971. p. c. 
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Az intenziv oktatás érdekében a központ bentlakásos. A 
négy háromszekciós kollégiumi épület szekciónként és szin
tenként egy lakóegységet tartalmaz. 8 egyszemélyes szoba 
alkotja az alapegységet, melyhez erkélyes társalgó és köz
ponti vizes csoport tartozik. 

105. Wohnen für Studenten. /Diákotthonok.! = Bauwelt, Berlin, 
62.k. 33. sz. 1971. p. 1350-1353, á:9, b:10 

Diákotthonok elméleti tervezési kérdései az "SEF 3" ter
vezőkollektiva vizsgálatai alapján. Különleges tervezési 
igények, területértékek, az egyéni és közösségi terek ki
alakitásának elve. Megépült példák bemutatása. 

106. Universitats-College in Toronto. /Egyetem kollégiummal 
Torontoban.! = Detail, München, 2.sz. 1971. p. 253-258, 
á:20 

Egyetemi együttes tanulmányi és kollégiumi épületekkel 
a York Egyetem területén. 

107. Studentenheim in Landau. /Egyetemi diákotthon terve az 
NSZK-l;lan.! = Architektur und Wohnform, Stuttgart, 79.k. 
7.sz. 1971. p. 303-305, á:12 

13, egyenként 14 szobából álló csoport. A dolgozó-háló
szobák egyszemélyesek, előterükben beépitett szekrény és 
mosdó van. Az alaprajzilag elkülönülő csoportokhoz étke
zőkonyha és vi"zes csoport t art o zik. 

108. Collegetown für verheiratete Studenten in Sacramento. 
jKollégiumváros családos diákok számára Kaliforniában.! 
= Architektur und '.'lohnform, Stuttgart, 79.k. 7.sz. 1971. 
p. 306-307, á:9 
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283 egy-, két-, illetve háromszintes sorház-egység készült 
el az első épitési ütemben. A telephez szolgáltató léte-



sitmények is készültek. A különböző lakásokat azonos 
alapegységből fejlesztették ki. 

109. Tagungsstatte Ev. Akademie :T .... :-delbien, Bad Segeberg. 
/Bentlakásos evangélikus akadémia az NSZK-ban./ = Archi
tektur und WOhnform, Stuttgart, 79.k. 8.sz. 1971. p. 350-
353, á:14 

Az épületben 60 fő számára egy-, illetve kétágyas szobá
kat létesitettek. 7-8 szoba csoportot alkot, közös vizes 
blokk tartozik hozzájuk. A fogazott homlokzaton épitésze
ti ba n gsulyt kaptak a függőleges vonalak. 

110. Internat und Turnhalle in Rottweil. /A Rottweil-i gimná
zium diákotthona és tornaterllie./ = Deutsche Bauzeitschrift, 
C-ütersloh, l8.k. 2.sz. 1970. p. 271-262, állO 

Három négyszintes épületszárnyban összesen 200 leány la
kik, szintenként 4 négyágyas szobában. Az összekötő föld
szintes épületben játszószoba", olvasóterem, betegszobák 
stb. 

lll. Studentenwohnheim in Hamburg-Lokstedt. /Diákotthon Ham
burgban./ = Deutsche Bauzeitschrift, Gütersloh, l8.k. 8. 
sz. 1970. p. 1483-1484, á:6 

Elsősorban zenei képzésben részesülő diákok számára épi
tett diákotthon 98 egyágyas szobával és 28 gyakorlófülké
vel. 10-15 szoba lakóegységet képez. A nyolc lakóegység 
mindegyikéhez tartozik egy nappali, egy teakonyha, vala
mint WC és zuhany. 

112. Studentenheim in Manchester /Grossbritannien/. /Diákott
hon Manchesterben./ = Deutsche Bauzeitschrift, Gütersloh, 
l8.k. 8.sz. 1970. p. 1485-1486, á:6 

liiüszaki egyetem kollégiuma, az alacsony épületrészben sok 

49 



közösségi helyiség, a középfolyosós magasházban szinten
ként 14 Qiákszoba, közös vizes blokkal, konyhával stb. 

113. Internat UDQ Turnhalle des Stadtl. áufbaugymnasiums in 
Rottweil. lA Rottweil-i gimnázium diákotthona és torna
terme.1 = Deutsche Bauzeitschrift, Gütersloh, 18.k. 8.sz. 
1370. p. 1497-1500, á:ll 

200 leány szálli~~a épit ett diákotthon. A héxom négy szin
tes tömböt egyszintes épület köti össze, itt vannak a kö
zösségi helyiségek. A lakóépületekben szintenként 4 négy
személyes hálószoba, a tanulószobák a középfolyosó másik 
oldalán vannak. 

114. College der Universitat Toronto ICanada/. IEgyetemi kol
légium Torontoban.1 = Deutsche Bauzeitschrift, Gütersloh, 
18.k. 8.sz. 1970. p. 1505-1508, á:14 

A kivül sik, belűl ives felületekkel határolt épület tá
gas belső udva~t fog körül. Egy-, illetve kétszemélyes 
diákszobák, kér.-, illetve háromszobás kislakások oktatók 
számára. 

115. St. John's College in Cambridge. IDiákotthon Cambridge
ben.1 = Deutsch~ Bauzeitschrift, Gütersloh, 18.k. 8.sz. 
1970. p. 1509-1510, á:8 

Tört vonalu, négyszintes épület. A külön lépcsőházból 
megközelithető szinteken két-két lakóegység között vizes 
csoport, ennek két olQalán szimmetrikus elhelyezésü négy
négy tanuló-hálószoba. 

116. BACH, A.: Die Berücksichtigung von Sonder-Wohnbedfufnissen 
in Studentenwohnheimen. /Különleges lakó-követelmények fi
gyelembevétele diákotthonokban.1 = Wissenschaftliche Zeit
schrift der Hochschule fűr Fxchitektur u~d Bauwesen, 
Weimar, 17.1:. 3.sz. 1970. p. 227-232, á:16 
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Diákházaspárok, diák-anyák, gyermekes diákházaspárok és 
~~tatódiákok különleges követelményei a diákotthonokkal 
szemben. A megoldás két irán;ya: alacson;'! épületekben a 
komplexum perer.lén hel:yezil: el a különleges otthonokat, 
vagy funkcionálisan integrál ják a többi résszel. A szab
ványos lakás-funkció egyszerü átalakitása a különleges 
követelmények szerint: számos alaprajzi variáció. 

117. KR./üm,iE.."R, F. 'ti. - PFEHliIG, G. - S IE'TERT S , E.: Neue Gruncl
risse für Studentenwohnheime. IDiákotthonok uj alaprajzi 
elrendezéseL I = Bauen und ','lohnen, I:;ÜDchen, 25. k. 5. sz. 
1970. p. 171-173, á:7 

Egyetemi kollégiumok uj tir'"su alaprajzi kialakitással. 
Az egyszobás kislakás előteréből 710-s fürdőszoba n;'!ilik, 
a kétszobás lakás előterében konyhafal készült, a fürdő
szobába a hálószobán át lehet bejutni. Az alaprajzi egy
ség változatos kapcsolási lehetőségeket kinál. 

118. Architektur für einen neuen Lehrplan. !A kanadai Trent 
Egyetem két uj kollégiuma.! = Baumeister, illÜDchen, 67.k. 
4.sz. 1970. p. 377-383, á:16 

Az egyetem körül létesitendő kollégium-gyürü első két 
megépült tagja 350-350 egyágyas szobával. Rendkivül moz
galmas, erőteljes tömegek, hangsulyozott vertikális hom
lokzati osztásokkal, nyilásokkal. 

119. Wohnheim und Fortbildungsstatte für Mediziner. lürvos
továbbképző intézet 4 emeletes kollégiumi épülettel Cseh
szlovákiában.1 = Baumeister, MÜDchen, 67.k. 7.sz. 1970. 
p. 850 •• á:6 

Középfolyosóra felfüzött egységek, közös előtérből két 
szoba és saját vizes csoport nyilik. Minden szobához 
loggia tartozik. A föld~zintes kereszt-épületszárnyakban 
előadótermek vannak. 
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120. Zwischen alten Mauern. !Kollégiumi épület régi körnJezet
ben Oxfordban./ = Baumeister, MÜDchen, 67.k. 10.sz. 1970. 
p. 1154-1155, á:ll 

Környezetébe jól illeszkedő, bontott tömegü, kis léptékü 
épület. A szobákhoz csak beépitett szekrény tartozik, a 
vizes cso}?ortok közös lépcsőházon át megközelithető, 4-
5-6 szobából álló csoportokat szolgálnak ki. 

121. Schulbauprojekte in der Sowje;:;union. /Iskolatervek a Szov
jetunióban./ = Bauwelt, Berlin, 61.k. 21.sz. 1970. p. 836-
841, á:7 

Három kisérleti terv oktatási épületek számára. Két poli
technikai főiskola terve, Elsőhöz tartozik egy 150 fős 

internátus, mely külön ötszintes tömeg a kétszintes okta
tási épűlet mellett. A második példában az iskola hatal
mas lapos épületéből emelkedik ki egy ives vonalu belső 
udvar IJellett a 120 fős diákotthon hétszintes tÖülege. 

122. Studentenwohnheim in Göttingen. /Diákotthon Göttingenben.! 
= Detail, MÜDchen, 3.sz. 1970. p. 504-506, á:16 

62 diák öt-lakóegJségben, valamint két diákházaspár két 
kislakásban. Az ögyszemélyes hálószobákhoz teakonyha és 
fürdőszoba, két-két lakóegységhez közös nagy nappali tar
tozik. 

123. Scl:ulun~szentruül für Führun gs lcraf te der 7iirtscbaft in 
Oxford. /Gazdasági vezetőképző iskola Oxfordban./ 
= Detail, i.1ÜDchen, 6.sz. 1970. p. 1293-1298, á:24 

Az épületeg;yüttes külön szárnyában 24 egyágyas szoba, 
ferde siku, teljesen üvegezett homlokzat mögött. 

124. Schülerheim Ringlikon bei Zürich. jIskolaotthon Zürich 
mellett./ = Deutsche Bauzeitschrift, Gűtersloh, 17.k. 
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8.sz. 1969. p. 1479-1482, á:ll 

á tanulóotthon két részre tagolódik: 40 fős korrekciós 
iskola hetes internátussal 4 csoport általános iskolás 
fiu, illetve leány számára, illetve szintén 40 fős meg
figyelő-otthon két gyermekcsoporttal. A korrekciós isko
l~ban kiscsopor~os oktatás folyik. A gyermekek négyágyas 
szobákban alszanak, a teraszház-forma az egyes csoportok 
számára függetlenséget biztosit. 

125. Studentenwohnheim mit Gemeinschaftsbau in Giessen. /Diák
otthon közösségi épülettel az NSZK-ban./ = Deutsche Bau
zeitschrift, Gütersloh, l7.k. 8.sz. 1969. p. 1483-1486, 
á:19 

312 szeDélyes, Y alaprajzu, hét emeletes diákotthonban 
szintenként három 14-15 fős csoport. Tulnyomórészt egy
ágyas szobák, minden csoport számára közös teakonyha, vi
zes blokk és száritóhelyiség. A közösségi létesitmények 
külön kétszintes épületben vannak. 

126. JESBERG, P.: Studentenwohnheime. /Egyetemi diákotthonok./ 
= Deutsche Bauzeitschrift, 'Gütersloh, 17.k. 8.sz. 1969. 
p. 1515-1530, á:75, b:5 

A kollégiumépités helyzete az NSZK-ban. Tervezési irány
elvek, fajlagos területszükségletek, funkcionális sémák. 
Lakóegységek és kialakitásuk. Különlege9 követelmények 
mozgássérültek kollégiuma esetében. Alaprajzi szervezés, 
technikai felszerelés. 16 megépült példa részletes ismer
tetéssel, sok ábrával. 

127. Studentenwohnheime der Universitat Norwich /England/. 
/A Norwicn-i egyetem kollégiuma Angliában./ = Deutsche 
Bauzeitschrift, Gütersloh, l7.k. 12.sz. 1969. p. 2443-
2446, á:12 
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A teraszos kialakitásu épületben szintenként 10 egyágyas 
és 2 kétágyas szoba a szükséges reggeliző-hellyel és vi
zes csoporttal együtt önálló lakóegységet képez. 

128. Studentenwohnheim der Universitat Warwick /England/. 
/A Harwick-i egyetem kollégiuma Angliában./ = Deutsche 
Bauzeitschrift, Gütersloh, l7.k. 12.sz. 1969. p. 2447-
2448, á:9 

Az épület földszint jén közösségi helyiségek, az első eme
leten 24 egyágyas szoba veszi körül az olvasótermet, a 
2. és 3. emeleten 24 kétszobás, maisonette jellegü kis
lakás: alsó szintjén a lakó-, felső szintjén a hálószo
bával két diák vagy diákházaspár számára. 

r'~\ 

~. Schülerheim Ringlikon,Uitikon ZH. /Általános iskolai ott-
hon Zürich mellett./ = '.\ferk, ',Vinterthur, 56.k. 11.sz. 
1969. p. 760-761, á:5 

U alaku, teraszos kialakitásu, lejt őre simuló diákotthon 
összeköttetésben az iskolával. 

~D. Konvikt der Kantonschule in Chur GR. /Általános iskola 
diákotthonnal Svájcban./ = 'Ilerk, Winterthur, 56.k. ll.sz. 
1969. p. 762-764, á:12 

Rendkivül meredek heg:yoldalban felépitett diákotthon. A 

100 tanuló elhelyezése egy- és kétágyas szobákban törté
nik. 

131. Scnülerwohnhaus der Evangelischen lflittelschule, Schiers 
GR. /Ebangélikus középiskola diákotthona Svájcban./ 
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= ','íerk, ','linterthur, 56.k. ll.sz. 1969. p. 765-767, á:lO 

Az iskolaegyüttes uj eleme a 64 fős, négyszintes, leu~ős 
terephez simuló épület. Egy- és kétágyas szobák, sok kö
zösségi létesitmény. 



132. Studenöenhaus am Balgrist, Zürich. /Eé;yetemi kollégium 
Svájcban./ =.7erk, 'Ilint erthur, 56.k. 11.sz. 1969. p. 768-

769, á:7 

Az épület két traktusra osztott, az egyikben a fiuk, a 
másikban a lányok, illetve diákházaspárok laknak egyágyas 
szobákban, illetve kis lakásokban . jilinden szobához log~ia 
tartozik, a szinteken közös használatu konyha és vizes 
csoport készült. 

133. Studentenwohnheim der Universitat Lausanne. /A Lausanne
i egyetem kollégiuma orvostanhallgatók számára./ = Bauen 
und Wohnen, ?;;üo ch en , 24.k. 9.sz. 1969. p. 337-342, á:20 

150 egyágyas szoba, valamint több maisonette tipusu kis
lakás diákházaspárok számára. Kb. 10 szoba lakóegységet 
képez közös társalgóval és Elellékhelyiségekkel. i.iinden 
szobához zuhanyfillke, valamint loggia tartozik. 

134. Zentrale Lehrausbildungsstatte l.íeerane. /Iparitanuló is
kola ötszintes diákotthoni szárnnyal./ = Deutsche F~cbi
tektur, Berlin, 18.k. 6.sz. 1969. p. 368-370, á:8 

102 fős diákotthon két-, illetve háromágyas szobákkal. 

135. Das "ilettbewerb fÜl:' eine Studentenvro hnsiedlung auf dem 
Eönggerberg in Zürich. /n:egj'oldalra épit endő diák-lakó
telep tervpályázata ZÜ1:'ichben./ = Schweizerische Bau
zeitung, Zürich, 87.k. 32,.sz. 1969. p. 763-782, á:52 

A dijnyertes tervek részletes is~ertetése. 

136. Studentenwohnheim in Landeu. /Egyetemi kollégium az NSZZ:
ban.! :: Baumeister:t ~-.1i51Jchen~ 661)k~ 3'#8Z .. 1969 .. pe 256--

257, á:7 

180 személyes nyolcszintes kollégium eg:;ág;yas sZJbálckaL 
12örekvés a váltGzatos kialakitásra; e. lakó8g::iSé:~ II azo-



nos méretü szobájából maximum kettő egyforma. Szintenként 
két lakóegység, a nyaktagban vertikális közlekedési mag
gal. Az egységekhez vizes csoport, konyha és erkélyes ét
kező-társalgó tartozik. 

137. Wohnheime für Studenten der Universitat Hull in The La\VTIS 
bei Cottingham. (Egyetemi kollégium Angliában./ = Bau
meister, München, 66.k. 3.sz. 1969. p. 258-261, á:12 

Egyetemi jóléti épületegyüttes 1620 fős kollégiummal. A 
12, egyenként 135 fŐs, rendkivül mozgalmas tömegü, sza
bálytalan alaprajzu, háromszintes pavilonban 5 egyágyas 
és 2 kétágyas szoba alapegységet alkot közös vizes cso
porttal, konyhával és ülősarokkal. Vala~ennyi szobához 
loggia tartozik. 

138. "Acadia ]eark", Wohnquartier Iur verheiratete Studenten. 
/Diák-lakótelep házaspárok számára Kanadában./ = Bau
meister, iiiünchen, 66.k. 3.sz. 1969. p. 262-265, á:13 

Családos diákok számára épitett lakótelep: 175 kétszintes 
sorház, intim belső terek köré csoportositva, 2 évnél 
idősebb gyermekes családok számára, 100 lakásos /szinten
ként 8 lakás/ toronyház gyermektelen, illetve kisgyerme
kes családok számára. A telephez gyermeklétesitmények is 
tartoznak. 

139. Studiendorf am Pazifik. /Egyetemi város a Csendes-óceán 
partján./ = Baumeister, wünchen, 66.k. 5.sz. 1969. p. 
638-642, á:10 
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28.000 fős egyetemi város 8 kOllégiumi épülettel. A 65 
fős diákotthonok négyesével kis tér körül csoportosulnak. 
A többségükben kétágyas szobák szintenként alapegysége~ 
képeznek és közlekedő, illetve központi vizes magot vesz
nek körül. A tiz szobáb ól álló csoporthoz ezen ki~il kö
zösségi helyiség tartozik. 



140. Pedagogische Hochschule in Yaoundé, Kamerun. !pedagógiai 
főiskola 200 fős kollégiummal Kamerunban./ = Baumeister, 
lJünchen, 66.k. 10.sz. 1969. p. 1262-1263, á:13 

A középfoljoSÓS kollégiumi épületben kétágyas szobák lé
tesültek. c:d.nden sz obához tartozik erkélj , előtér beépi
tett szekrénnjel, valamint kis fürdőszoba. 6 szobánként 
a homlokzat sikja visszaugrik, itt vannak a központi WC
csoportok. A tágas előcsarnok mindkét szinten társalgóul 
szolgál. 

141. Institut National d'Études Forestíers du Cap Estérias, 
Gabun. /Erdészeti szakisk~la kollégiummal Gabonban./ 
= Baumeister, :,:ünchen, 66.k. 10.sz. 1969. p. 1264., á:8 

A pavilon~s iskolaegjüttes a trópusi épités különleges 
kőve3elu6Qjei szerint készült. 

142. Padag~gische Hochschule in Brazzaville, Kongo. !pedagó
giai főiskola kollégiumillal Kongóban./ = Baumeister, 
I.1ünchen, 6ó.k. 10.sz. 1969. p. 1265., á:10 

Az iskolaegyütteshez kétszintes kollégium tartozik. A 
két párhuz·amos, egjtraktusos, hosszfolyosós épületet fe
dett lépcsőház köti össze. A loggiás szobák sorát vizes 
csoportok szakitják ~~g, szintenként egj közös társalgó 
van. 

143. Studentenwohnheio ím Somrnerville College, Oxford. /Egye
terni diákotthon Oxfordban./ = 3auwelt, Berlin, 60.k. 40. 
sz. 1969. p. 1351-1353, á:9 

(Jdon környezetben épült négyszintes diákotthon egyágyas 
szobákkal. A szobákban beépített szekrénj és mosdó van, 
a hatalmas panoráma ablak a homlokzat síkja elé ugrik. 
Ez a kiugrás a s·zoba "nappalija". 
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144. Studentenheim der B.A.T.-Stiftung in Hamuurg-Lokstedt. 
IEgj'etemi diákotthon Hamburgban. I ::;: Bauwelt, Berlin, 
60.k. 40. sz. 1969. p. 1354-1355, á:6 

A 98 fős diákotthonban 8 lakóeg;ységet alakitottak ki 

eg;yenkét 10-15 eg;yág:yas szobával. Az eg-ységekhe,z 'NC

zuhan;y-csoport, kon;yha és társalgó tartozik. Belsőudva
ros elrendezés, a bontott homlokzaton minden szoba előtt 
loggia van. 

145. Studentenwohnheio "Augustinhaus" in Bonn. /Egyetemi diák
otthon Bonnban.1 = Bauwelt, Berlin, 60.k. 40. sz. 1969. 
p. 1356-1360, á:6 

Szintenként önálló lakócsoport, 19 eg;yágyas es eg;y két
ágyas szobával. A szobákhoz mosdó, a lakóegységekhez ét
kezőkonyha, társalgó és vizes csoport tartozik. A lakó
tömbre merőlegesen álló földszintes épületben közösségi 
helyiségek vannak. 

146. SOS Jugendheim Müllheim/Baden. /Tanulóotthon az NSZK-ban.1 
::;: Detail, München, 6.sz. 1969. p. 1283-1290, á:32 

40 személyes általános iskolás g;yermekotthon. Lejtős te
rephez jól simuló épület 4-6 ágyas lakóegységekkel. Egy 
lakóeg;ységhárom szintet foglal el, tartalmaz: lakóhelyi
séget, hálószobát, beépitett szekrényeket és vizes cso
portot. 

147. A. Scharf-Heim "Vindobona" und Haus des Buches. /Egyete
mi diákotthon és könyvtári központ Bécsben.1 ::;: Aufbau, 
Wien, 24.k. 819. sz. 1969. p. 364., á:2 
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11 könyvtári központ leg;yező alaku kétszintes tömegébő: 
emelkedik ki a 9 szintes diákotthon. Az oromfalak felé 
szélesedő középfolyosókról 147 egyágyas és 53 kétágyas 
szoba nyilik, valamint két kislakás. Az épület főhomlok-



za ta homoru és fogazott. Valamennyi szobához előtér és 
zuhann;yal, ';'lC-vel és mosdóval felszerelt fürdőszoba tar
tozik. 

148. StudentenwoL~heim in Graz. /Eg;yetemi diákotthon Grazban./ 
== Aufbau, "!lieD, 23.k. lO/ll.sz. 1968. p. 455., á:4 

a 17 emeletes toron;yházban 235 eg;yágyas és 60 kétág;yas 
szoba létesült. Öt, illetve hat diák csoportot alkot, 
rendelkezésükre áll egy vizes csoport, valamint a folyosó 
kiszélesedésében egy kis átkezőkonyha. Az épület csuszó
zsaluzással készült. 

149. Schule und ~ohnheim für cerebral gelahmte und gebrechliche 
Kinder und Jugendliche in Dielsdorf bei Zürich. /Kórházzal 
szoros }~pcsolatban kialakitott iskola és otthon mozgás
sérült gyermekek és fiatalok számára Zürich mellett./ 
= Bauen und WOhnen, I!Iuncl1en, 21-k. 4.sz. 1966. p. 'Nett

bewerbe, á:5 

Általános- és középiskolás koru gyermekek otthona. ~ la
kóegységek 1-2-3 ágyas szobákból, étkező-nappaliból, a 
nevelő és a gondozó szobáiból, valamint a vizes helyisé
gekből állnak. Gazdag helyiségprogram: közösségi, oktatá
si és gyógyász~ti helyiségek a zárt folyosókkal összekö
tött önálló épületekben. 

Francia nyel ven: 

150. Batiment communauta; '''8 du St. it..ntony' s College, a Oxford 
/Grande-Bretagne/. /A St. Antony College uj közösségi é
pülece Oxfordban./ = Techni~ue des TravalLX, Liege, 48,k. 
338. sz. 1972. p. 345-350, á:15 

Főiskolai kollégium uj, reprezentativ kialakitásll közös
ségi épülete étteremmel, társalgókkal stb. 
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151. Projet d'habitat universitaire Göttingen. /Egyetemi lakó
telep terve./ = Architecture d'Aujourd'hui, Boulogne
Paris, 44.k. 161.sz. 1972. p. LXI, á:3 

Egyetemi hallgatók számára tervezett, 125 szobás, sejt
szerJ elemekből álló épület. A 2 m oldalélü, nyolcszögü 
sejtek főzőfülkét, WC-t, zuhany t és hálófülkét tartal
maznak. A rendszer előnye, hogy bővithető. 

152. Colegio mayor universite de Salamanque. /Egyetemi diák
otthon terve./ = Architecture d'Aujourd'hui, Boulogne
Paris, 44.k. 159.sz. 1971.dec.-1972.jan. p. 6-7, á:5 

A két egyforma, hatszintes épületben szintenként négy 
lakóegység közös társalgóval. Egy lakóegység közös elő
teréből, mely konyha is egyben, négy egyágyas, mosdós, 
erkélyes szoba, valamint közös vizes blokk nyilik. 

153. Chichester Theological College Sus sex. /Egyházi kollé
gium Ang1iában./ = Architecture d'Aujourd'hui, Boulogne
Paris, 44.k. 159.sz. 1971.dec.-1972.jan. p. 64-68, á:16 

Három szinten 35 diákszoba veszi körül a belső udvart és 
a könyvtárat. A szobák ötösével csoportot alkotnak, kö
zös konyhával és fűrdőszobával. 

154. Oxford Centre for Management Studies. /Gazdasági vezető
képző iskola kOllégiummal./ = Architecture d'AUjourd'hui, 
Boulogne-Paris, 44.k. 159.sz. 1971.dec.-1972.jan. p. 72-
74, á:ll 

24 egyágyas szoba az épület lakószárnyában, a szobák ta
nuló- és hálórészét szintdifferencia segitségével válasz
tották el. Ferde siku homlokzat, sok üvegfelü1ettel. 

155. Cité scolaire de la Chatre. /Iskolaváros különböző tipu
su középiskolákkal, kollégiummal és sport1étesitmények-



kel.! = p~chitecture Fran9aises Paris, 32.k. 35l!352.sz. 
1971. p. 80-81, á:9 

Középiskola-együttes, két, összesen 384 fós kollégiumi 
szárnnyal a fiuk, illetve leányok részére. 

156. Le nouveau lycée de Vendome. !Középiskola kollégiumi épü
letekkel és sport1étesitményekkel.! = Architecture 
Fran~aise, Paris, 32.k. 35l!352.sz. 1971. p. 77., á:4 

Középiskolai épületegyüttes két, összesen 432 személyes 
kollégiummal. 

157. College Scientifique UniversHaire de Chambéry. /Egyete
mi város kollégium épülettel Chambéry-ben.! = Architecture 
Franqaise, Paris, 32.k. 35l!352.sz. 1971. p. 66-67, á:8 

160 szobás, T alaprajzu kOllégium, központi lépcsóházzal. 
A földszinten hall, gondnoki lakás és szobák testi fogya
tékosok számára. A középfolyosós szinGeken mindkét olda
lon hálószobák, a mellékhe1yíségek: konyha, vizes blokk 
stb. a lépcsóházhoz kapcsolódnak. 

158. Cité universitaire Mermoz a Lyon. /Egyetemi város Lyon
ban.! = Architecture Franqaise, Paris, 32.k. 35l!352.sz. 
1971. p. 64-65, á:9 

Három, egyenként 196 szobás, Y alaprajzu kollégium. A 

földszinten i§; az gat ás , társalgó, mosoda stb. van. Az eme
leteken három lakóegység, az épület középpontjában közös 
mellékhelyiségek: konyha, szárító, zuhanyozó stb. 

159. College d'Enseignement technique de jeunes filles 
"Brazzaville ll a Reims • !Leány kollégium Reimsben./ 
= Architecture Fran9aise, Paris, 32.k. 351/352. sz. 1971. 
p. 55., á:3 

500 fós középiskolai kollégium politechnikai mühelyekkel. 
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160. École Hationale de Voile du Beg-Rohu a Saint-Pierre
~uiberon /Morbihan/. /Repülési főiskola 160 fős kollé
giummal Franciaországban./ ~ Fxchitecture Fran9aise, 
Paris, 32.k. 351/352.sz. 1971. p. 48-50, á:17 

Két párhuzamos, háromszintes épületben az alsó szinten 
közösségi- és mellékhelyiségek, a felső két szinten 40-
40 egyágyas szoba mosdóval, szintenként WC-, illetve zu
hanycsoporttal. 

161. École Centrale des Arts et Manufactures a Chatenay
Malabry. /Egyetemi város Franciaországban./ = k..rchitecture 
Fran~aise, Paris, 32.k. 351/352. sz. 1971. p. 38-41, á:16 

Az egyetemi városban 820 diák, illetve diákházaspár szá_ 
mára pavilonos elrendezésü kollégi um létesült. NégJzet 
alaprajzu pavilonok magjában WC-csoport és közösségi he
lJiség. Egy pavilonban 24 tanuló-hálószoba, szobánként 
saját mosdófülkével és ezekből nyiló, két szoba számára 
közös zuhanyfülkével. A családos diákok szobájához elő
tér, WC-s fürdőszoba és főzőfülke tartozik. 

162. Centre de for!1lation de la "Cement Fulmer-Grange, Bucking
hamshire, Angleterre. lA Cement and Concrete Association 
bentlakásos továbbképző központja Angliában.1 
~ Architecture Fran~aise, Paris, 32.k. 351/352. sz. 1971. 
p. 32-34, á:9 

Egyetem utáni továbbképző központ két épületszárnyában 
160 egyszemélyes tanuló-hálószobával. illinden szobához 
előtér és WC-s fürdőszoba, 5-5 szobához közös konyha 
tartozik. 

163. Cité scolaire de jeunes filles de Gap. ,~áDJiskola 480 

fős kOllégiummal Gap-ban.! = Architecture Fran~aise, 
Paris, 32.k. 351/352,sz. 1971. p. 27-29, á:10 
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NégJemeletes kollég~um 60 nJolcágJas szobával, külön ta
nulószobákkal. Három egJmásból nJiló szoba a mellékhelyi
ségekkel egJséget képez. 

164. College d'enseignement techni~ue de Manos~ue. /650 fős 
középiskolai kollégium politechnikai műhelJekkel./ 
= Architecture Fran?aise, Paris, 32.k. 351/352.sz. 1971. 
p. 15-17, á:ll 

Külön épületszárnyban elhelJezett fiu- és leánJkollégium. 
Á középfoiyosós épületekben nJolcágyas hálószobák. 6-6 
szoba számára közös vizes blokk, csomagtároló helyiség, 
felügJ~lői szoba. Sok politechnikai műhely. 

165. Centre universitaire de Saint-Denis-Villetaneuse. !Egye
temi központ 300 szobás kOllégiummal Franciaországban./ 
= Architecture Franyaise, Paris, 32.k. 351/352.sz. 1971. 
p. 8-ll, á:ll 

Az egyetemi város kollégiuma 10 szintes középfolyosós 
épület. Minden szinten közös konyha, vizes blokk és rak
tár épült. A kétszintes közösségi épületben étterem, 
konyha stb. 

166. Cité éducative. européenne du Tou~uet. IIskolaegyüttes 
középiskolával, vendéglátóipari szakközépiskolával és 
kOllégiummal./ = Architecture Fran~aise, Paris, 32.k. 
351/352.sz. 1971. p. 82-83, á:5 

336 diák számára különleges tömegü, csillag-alaprajzu, 
II emeletes kollégium-torony. 

167. Maison d'apprentissage rural de coutances. /32 fős falu
si iparitanuló kollégium./ = Architecture Fran~aise, 
Paris, 31.k. 335/336. sz. 1970. p. 3-7, á:19 

A négyágJas szobákhoz saját fürdőszoba, négJ szobához 

63 



pedig közös WC-csoport tartozik. Szünidőben családi nya
raltatásra alkalmas az épület. 

7' 
Q.68, Home d'enfants liLa Colombiere 't a Megeve. /Általános isko-

lás diákotthon Megeve-ben./ = Architecture Franyaise) 
Paris, 31,k. 337/338. sz. 1970. p. 16-17, ág8 

40 személyes, 5-12 éves fiuk, illetve lányok számára épi
tett tanulóotthon. Az alagsorban játékterem, mellékhelyi
ségek, a földszinten konyha, étterem, igazgatás, a felső 
Ilakó/ szinten ötágyas szobák, két-két szoba között fel
ügyelői szoba. A középfolyosó másik oldalán a vizes he
lyiségek sorakoznak. 

169. Maison des étudiants iraniens dans la Cité Universitaire 
Internationale de Paris. laz iráni hallgatók háza Párizs 
nemzetközi egyetemi városában./ = Technique des Travaux, 
Liége, 45.k. 718. sz. 1969. p. 179-185, á:15 

Eredeti szerkezetü és kü1sb kialakitásu épület 96 egy
ágyas diákszobával. A külső acél tartószerkezetre függesz
tett épületben hosszfolyosóról szintenként 12 szoba nyi
lik, a homlokzaton e~kély fut végig. 

170. Université Pahlavi, Shiraz, Iran. IEgyetemi város kollé
giumi épül et ekkel Iránban./ = Architecture d' AUj01l...T'ii'hui, 
Boulogne-Paris, 40.k. l46.sz. 1969. p. LIX, á:3 

Hegyoldalba telepitett egyetemi város, középpontban az 
oktatási épületek, körülöttük sugárirányban a kollégiumok. 

171. Maison de l'Iran. /Külső acél tartószerkezetü kollégium 
Párizsban./ = Architecture d'Aujourd'hui, Boulogne-Paris, 
40.k. 144.sz. 1969. p. 64-65, á:9 

Külső acélszerkezetre felfüggesztett épület. A 8 lakószin
ten szintenként 12 egyágyas szoba. Külső, ives karu lépcső, 



az épület belső magjában lift és vizes blokk. 

172. Indian institute of management, Ahmedabad. /Gazdasági fő
iskola kollégiummal.1 = Architecture d'Aujourd'hui, 
Boulo gn e-Paris , 4O.k. 142.sz. 1969. p. 60-67, á:18 

Oktatási épületet körülvevő kollégiumi paviloncsoport. 
Különleges hangulatot árasztó beton-o és téglaépületek. 

173. College d'enseignement féminin rural a Saint-Jacut-les
Pins. !Mezőgazdasági oktatási létesitmény 140 fős kollé
giumi épülettel Franciaországban./ = Architecture 
Franyaise s Paris, 30.k. 323/324. sz. 1969. p. 86-87, á:9 

Az épület egyik szárnyát foglalja el a kollégium. 15 egy
személyes, saját mosdófülkével ellátott szoba van minden 
szinten közös vizes csoporttal, betegszobával. Alakórész 
közvetlen kapcsolatban van a tantermekkel. 

174. École d'apprentissage maritime de Port-Neuf-la Rochelle. 
ITengerészeti szakközépiskola kollégiummal Franciaország
ban.1 = Architecture Fran9aise, Paris, 30.k. 323/324.sz. 
1969. p. 8~lO, á:ll 

A 132 diák II csoportot alkot, a 12 fős csoportok közös 
tengelyre felfüzött nagy hálószobákban alszanak. A háló
termek bejáratánál központi vizes blokk. 

175. Centre de formation professionnelle des adultes de 
Crépieux-la-Pape IRhone/. IFelnőttoktatási központ 250 
fős kOllégiumi épülettel Franciaországban./ = Architecture 
Fran9aise, Paris, 30.k. 323/324. sz. 1969. p. 11-13, á:15 

A hálószobák hatszemélyesek, a középfolyosó végén közpon
ti vizes blokk. 

176. Lycée et college féminin agricole de Bourges. /Mezögazda-
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sági szakközépiskola 285 fős leánykollégiummal Francia
országban./ = Architecture Fran9aise, Paris, 30.k. 323/ 
324. sz. 1969. p. 14-16, á:ll 

Három-, illetve nyolcágyas szobák vannak a Zalaprajzu, 
kétszintes, hosszu sávházban. 

177. École TechDique Supérieur ~ Brugg-Windish /Suisse/. 
,müszaki főiskola kollégiumi épülettel Svájcban./ 
= Architecture Fran9aise, Paris, 30.k. 323/324.sz. 1969. 
p. 20-28, á:28 

178. Lycée polyvalent de Bellegarde. /Általános gimnázium épü
letegyüttese két kOllégiummal./ = Architecture Fran~aise, 
Paris, 30.k. 323/324. sz. 1969. p. 37-44, á:32 

A két kollégiumi épületben összesen 1150 tanuló számára 
van hely. A két párhuzamos épület között sportpálya van. 
A négyszintes, középfolyosós épületekben nagyobb háló
termek vannak a diákok, és kisebb, saját előtérrel ren
delkező egységek a nevelők számára. 

179. Lycée agricole et college agricole féminin d'Albi-Fon
labour. /Mezőgazdasági oktatási együttes két kollégiumi 
szárnnyal Franciaországban./ = Architecture Fran9aise, 
Paris, 20.k. 323/324. sz. 1969. p. 60-62, á:10 

A két különálló épületegyüttes mindegyikéhez nyaktag kö
ti a hasonló kialakitásu, háromszintes, középfolyosós in
ternátusokat. 

180. École d'iDfirmieres du Oentre Hospitalier de Béziers. 
/Ápolónőképző iskola kollégiumi szárnya Franciaországban./ 
= Architecture Franyaise, Paris, 30.k. 323/324. sz. 1965. 
p. 63-65, á:ll 

A középfolyosós épületszárnyban egyszemélyes szobák vannak. 
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Az előtérből WC-vel és mosdóval felszerelt fülke, illet
ve beépitett szekrény nyilik. hlinden szinten két ~0-zu
hanycsoport, közös konyha és kis felügyelői lakás talál
ható. 

181. Complexe d'Enseignement Agricole de Toulouse-Auzeville. 
~~ezőgazdasági oktatási együttes kollégiummal Francia
országban./ = Architecture Franyaise, Paris, 30.k. 323/ 
324. sz. 1969. p. 68-71, á:17 

A kollégium épülete középfolyosós, a keskeny, hosszu szo
bák sorát a felügyelői lakrészek zárják le. hlinden szin
ten van központi WC-, illetve zuhanycsoport, tanulóterem 
és mosóhelyiség. 

182. College agriccle féminin de st.-Genis-Laval. ~Áezőgazda
sági szakközépiskola kollégiumi szárnnyal Franciaország
ban./ = Architecture Fran9aise, Paris, 30.k. 323/324. sz. 
1969. p. 79-81, á:ll 

Az alsóbb évfolyamok hallgatói közös hálóteremben alsza
nak, a végzősök egyszemélyes, saját fürdőszobával felsze
relt lakóegységei hatosával közös előtérből nyilnak. 

183. Institut fémiqin agricole de St.-Gildas-des Bois. !Mező
gazdasági o kt atás i lét esi tmény Franciaországban. / 
= Architecture Franyaise, Paris, 30.k. 323/324.sz. 1969. 
p. 88-89, á:19 

Az iskola kollégiumi szárnyának két lakószintjén egy ten
gelyre felfüzött, hat 10 személyes hálóterem-csoportot, 
illetve középfolyosós elrendezésü 24 egyszemélyes, kis
méretü szobából álló csoportot alakitottak ki. A két a
laprajzi egység között mindkét oldal fel.ől wegközelithe
tő vizes blokk van. 

184. Maison de l'Iran',/Külső acél tartószerkezetü kollégiumi 
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épület Párizsban./ = Architecture d'Aujourd'hui,Boulogne
Paris, 40.k. 141.sz. 1968.dec.-1969.jan. p. 47-49, á:8 

185. La gen6se d'East Anglia. /Kollégium-egJüttesek Angliá
ban./ = ~~chitecture d'AUjourd'hui, Boulogne-Paris, 39. 
k. 139.sz. 1968. p. 44-45, á:12 

Rövid áttekintés a kollégiumépités angliai helJzetéröl. 

186. San Francisco State Oollege Union. /KOllégium-tömb San 
Francisco-ban./ : Architecture d 'Aujourd'hui , Boulogne
Paris, 39.k. 139.sz. 1968. p. 50-52, á:8 

Elöregyártott sejtszerkezetböl álló kollégium-tömb terve 
San Francisco-ban. 

~~gol nyelven: 

187. Miyazaki building. /Diákotthon Japánban.;·: Japan 
Architect, Tokyo, 47.k. 190.sz. 1972. p. 67-76, á:25 

Egyszerü, plasztikus tömegü épület, kétágyas diákszobák
kal, valamint önálló lakásokkal. 

188. A Sistem's Disciplines ..• /Torony diákszálló./ 
: Architectural Record, New York, 151.k. 4.sz. 1972. p. 
143-146, á:16 

Két lakótoronyban 1300 diák lakik egy-, illetve kétágyas 
szobákban. Az összes lakóterület 35.000 m2 , a közösségi 
helyiségek összterülete 2500 m2 • 

189. One Federal street, Loop Oollege. /Két kollégiumi torony
épület./ : Architectural Record, New York, 152.k. 7.sz, 
1972. p. 43., á:2 

190. Taipei Sacred Heart Women's Oollege. /Leánykollégium Ja-



pánban.( = Japan Architect, Tokyo, 46.k. 171.sz. 1971. 
p. 29-39, á:14 

A jelenleg 400 fos leány diákotthont a jövőben 1000 fős
re bovitik. 

191. Nippon Steel Corporation Training Center. IAcélipari to
vábbképző központ kollégiummal.1 = Japan Architect, Tokyo, 
46.k. l72.sz. 1971. p. 61-70, á:22 

A továbbképző központban az oktatási hel;yiségeken tul két
személyes lakószobák is vannak. Az iker középfolyosó köz
ponti vizes csoportot, lépcsőházat és liftet fog közre. 

192. Takenaka Komuten Senri ~ills Educational Institute. IDiák
otthon-épületegyüttes Japánban.! = Japan Architect, Tokyo, 
46.k. 180.sz. 1971. p. 79-88, á:23 

A diákotthon 400 szobája töüb épületben van. A tagolt tö
megek dus növényzetü belső udvarokat vesznek körül. 

193. New Hall and Common Room Building, St. Antony's College, 
Oxford. /Eéyetem közösségi épülete Oxfordban.1 = Precast 
Concrete, London, 2.k. 6.sz. 1971. p. 348-350, á:9 

Előragyártott betonelemekbol épiGett kol~égiumi közössé
gi épület, középpontjában hatalmas étterem kazettás, fe
lülvilágitós mennyezettel. 

194. University of Stirling, Halls of Residences. First Phase. 
lA Stirling-i egyetem diáklakásai.1 = Precast Concrete, 
London, 2.k. 6.sz. 1971. p. 351-353, á:6 

Az Angol Vasbeton Társaság 1971. évi dijával kitüntetett 
épületegyüttes. A tó két partján lévő 4, illetve 6 emele
tes épületet hid köti össze. Az épület sejtszerkezetü, 
változtatható formákkal, előregyártott vb. elemekből. 
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195. Freedom in court. /A Surrey-i egyetem diákotthona./ 
= Design, London, 273. sz. 1971. p. 46-53, á:25 

43 kétszintes sorházegységben 430 diák lakik. Egy-, il
letve kétszemélyes szobák, két-két szoba számára saját 
előtér és vizes csoport, 10 fő számára közös étkezőkonyha. 

196. The pursuit of ordinariness. /Egyetemi leánykollégium 
Oxfordban./ = Architectural Design, London, 41.k. 2.sz. 
1971. p. 77-85, á:2l 

51 leány számára épült, különleges harántfalas szerkeze
tü diákotthon. Az U-alakban elhelyezkedő egyágyas szobák
hoz mosdó-, garderobe-fülke tartozik. Az épület közép
pontjában lépcsőház, fürdőszobák, WC-k és főzőfülke van. 

197. Institute for international studies and training. /Nem
zetközi kereskedelmi főiskola kOllégiummal Japánban./ 
= Japan Architect, Tokyo, 45.k. l63.sz. 1970. p. 43-56, 
á:28 

Háromszintes, tört homlokzatu épület. 8 egyágyas szoba 
egységet képez közös társalgóval és vizes csoporttal. 

198. New campus of the Japan Lutheran Theological Seminary. 
/Teológiai főiskola kollégiummal Japánban./ = Japan 
Architect, Tokyo, 45.k. 167.sz. 1970. p. 21-40, á:44 

Bontott tömegü kollégiumi épület. 

199. New look for New Hall. /Leánykollégium Angliában./ 
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= Architect and Building Uews, London, 5.k. 4.sz. 1970. 
p. 48-49, á:5 

A müemlék kastély átépitése és kibővitése révén korszerü 
leánykollégium keletkezett. 



200. Andrew Melville Hall St. Andrew's UniversitJ Scotland. 
lA St. Andrew's UniversitJ diák~tthona Skóciában./ 
= Architectural Design, London, 4O.k. 9.sz. 1970. p. 447-
459, á:40 

Az épület két lakószárnya hegyesszöget zár be, találko
zásukoál van a közösségi helyiségeket tartalmazó épület. 
A lejtős terephez illeszkedő lakószárnyakban a közleke
dő egy üvegezett folyosó, mely élesen el~Jlönül az előre
gyártott vasbeton panelekből készült fogazott homlokzat
tól. 

201. Lanchester College, halls of residence, stage 2, CoventrJ. 
/EgJetemi épületegJüttes UagJ'-Britanniában.1 = Architec
tural Review, London, l45.k. 863. sz. 1969. p. 30-31, á:7 

Egyetemi együttes hatszintes, ötfogatu kollégiumi épület
tel fiuk és tizszintes pontbázzal leányok számára. A két 
épület között alacsonyabb részben étterem, konJha stb. 
nJert elhelJezést. 

202. Tile Hill National College for the phJsicallJ handicapped. 
/Kollégium testi fogJatékosok számára.1 = Architectural 
Review, London, l45.k. 863.sz. 1969. p. 32., á: 5 

Rehabilitációs oktatási intézménJ kollégiumi épülettel. 
A 40 leánJ és 60 fiu hallgató /köztük 30 tolókocsival 
közlekedikl három, fedett folJosókkal összekötött, belső
udvaros épületben nJert elhelJezést. 

203. College Union, San Francisco State College. ISejtszerke
zetü diákotthon terve San Francisco-ban.1 = Architectural 
Design, London, 39.k. l.sz. 1969. p. 38-39, á:8 

NJolcszög alaprajzu és szintén nJolcszög keresztmetszetü 
sejtekből tetszés szerint összeállitható diákotthon ter
ve. 
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204. WEISBACH, G.G.: URBS /University Residential Building 
System/. /Eg:l egyetemi diákotthon-rendszer terve. / 
; Architectural Design, London, 39.k. 2.sz. 1969. p. 95-
98, á:5 

Diákotthonok számára kifejlesztett rendszer, Az épület
szerkezet ismertetése. A gépészeti vezetékek üreges födé
mekben futnak. A tervezési koncepció, az épület, valamint 
az épületgépészeti és egészségügyi felszerelés részletes 
ismertetése. 

205. University of East Anglia. /Az University of East Anglia 
épületegyüttese./ = p~chitectural Design, London, 39.k. 
5.sz. 1969. p. 245-248, á:63 

A diákotthont a ?h2~68. oldalon mutatják be, fotókkal, 
alaprajzokkal, összesen 23 ábrával. A diákotthon teraszos, 
dombház jellegü épület egy-, illetve kétág;yas szobákkaL 
A szintenként két lakóegységhez vizes csoport, tutor-szo
ba, étkezőkonyha tartozik. 

206. Erskine's Clare Hall Cambridge. /Diákotthon-telep Cam
bridge-ben./ = Arcbitect1~al Design, London, 39.k. 12.sz. 
1969. p. 650-659, á:33 

öt épületből álló diákotthon-telep egyedülálló, illetve 
családos hallgatók számára. 

207. Three Oxford buildings, l. Management Centre, /Gazdasági 
vezetőképző iskola Oxfordban./ ; Architectural Review, 
London, 146.k. 870. sz. 1969. p. 136-140, á:13 
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Az épület külön szárnyában két különálló szobacsoport 12-
12 szobával. A szobákban a tanuló-, illetve dolgozó részt 
szintben elválasztva alakitották ki. Ferde siku homlokzat 
nagy üvegfelülettel. 



208. Three Oxford buildings, 2. Undergraduate building for 
Corpus Christi College. /A Corpus Christi kollégium 
Oxfordban./ = Architectural Review, London, l46.k. 870. 
sz. 1969. p. 141-143, á:9 

41 tanuló-hálószoba. Az épület jól illeszkedik történel
mi környezetébe. 

209. Three Oxford buildings, 3. Graduate flats and fellows' 
house for Jesus College. /Oxfordi kollégiumi épület./ 
= Architectural Review, London, l46.k. 870. sz. 1969. p. 
143-145, á:8 

48 lakásos kollégium diákházaspárok számára. A kétszek
ciós, kétfogatu épület a felépitendő diák lakótelep első 
tagja. 

210. PIETlLA, R. - PAATELAINEN, R.: Finnish pioneers. /Finn 
épitészek uttörő alkotásai./ = Concrete Quarterly, Lon
don, 76. sz. 1968. p. 20-28, á:17 

Sziklás vidéken a tájhoz jól illeszkedő diákotthon Hel
sinki elővárosában. Szokatlan, szabálytalan térhatás a 
szakkörökben erős kritikát váltott ki, de a diákok ked
velik. 

211. Study-bedrooms of Oxford undergraduates. /Diákszálló 
oxfordi egyetemi hallgatók számára./ = Architect and 
Building News, London, 233.k. 18.sz. 1968. p. 650-657, 
á: 26 

Kétemeletes diákszálló 25 tanuló-hálószobával, három ta
nári lakással és közös tanulóhelyiséggel. A szobáknak a 
homlokzat sikjából kiugró panoráma ablakuk van, a szobák
ban mosdát, mindhárom szinten vizes csoportot helyeztek 
el. A Sommerville College uj épülete jól illeszkedik ódon 
környezetébe. 
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212. Square Ormond. !Kollégium családos diákok számára Ausztrá
liában./ = Arcbitectural Review, London, 145.k. 867.sz. 
1968. p. 382., á:4 

Ausztrália első, családos diákok számára épitett kollé
giuma. Nyolcszögü alaprajzu, hétszintes, japán karakterü 
épület. Belső magjában üvegtetős közösségi tér. 

213. The student house in Amsterdam. /Diákotthon Amsterdamban./ 
= Architectural Record, NewYork, l44.k. l.sz. 1968. p. 
114-118, á:19 

214. Student Residence Halls II. /A st. John egyetem diákott
honai./ = Architectural Forum, New York, 128.k. 4.sz. 
1968. p. 54-57, á:6 

Többszintes diákotthon-épületek emeletmagas panelekből 
összeszerelve. 

Orosz nyelven: 

215. HOELOVA, L.: O normatizacii pomescsenij i oborudovanie ••• 
/Diákotthonok tervezési irányelvei./ = Zsiliscsnoe Sztr~ 
tel'sztvo, Moszkva, 14.k. 6.sz. 1971. p. 23-25, á:6 

A diákotthoni lakószobák méretegységesitése, a házgyári 
előregyártás lehetöségei. Két-három fős lakószoba-variá
ciók, beépitett szekrénnyel, esetleg WC-vel és mosdófül
kével. Melegitőkonyha-étkező egységek berendezése. A kü
lönböző funkcióju helyiségek tervezésénél, berendezésé
nél figyelembe veendő szempontok. Egészségügyi helyisé
gek, zuhanyozók, mosdók, WC-csoportok elhelyezése, mére
tezése. Diákotthonok általános tervezési irányelvei. 

216. 20-etazsnoe obscsezsitie. /20 szintes diákotthon Moszkvá
ban./ = Sztroitel'sztvo i Arhitektura Moszkvü, Moszkva, 
19.k. l.sz. 1970. p. 32-33, á:6 
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Az 1800 férőhelyes kOllégium alsó szintj~in közösségi he
lyiségek, 3-20. szintig lakószint. Két szoba közös előtér
rel, illetve innen nyiló WC-vel és zuhanyfülkével. Az épü
let három szárnyában szintenként 32-34 fő lakik. 

217. VOLCSOK, P. - RUTIAKOV, P.: Novüe proektü obscsezsitij. 
!Kollégiumi tipus tervek a Szovjetunió~an.! = Arhitektura 
SzSzSzR, I.ioszkva, 38.k. 7.sz. 1970. p. 31-34, á:15 

Uj, korszerü elvek alapján tervezett diákotthonok. Külön
féle lakóegység-variációk. Pl. 2 háromágyas és 2 kétágyas 
szoba közös előtérrel és innen nyiló vizes csoporttal; 12 
fős lakóegységek, 3 fős dolgozó és 3 fős hálószobákkal, 
közösségi helyiségekkel és központi vizes blokkal. 

218. U finszkogo zaliva. !Egyetemi kollégium terve a Szovjet
unióban.! = Sztroitel'sztvo i Arhitektura Leningrada, 
Leningrad, 30.k. l2.sz. 1968. p. 26-27, á:8 

A 300 férőhelyes diákotthon központi épületét fedett fo
lyosók kötik össze a két lakószárnnyal. A kétágyas tanu
ló-hálószobákhoz komplett fürdőszoba tartozik, az előtér
ben beépitett szekrény van. Az emeleti szobákhoz 2-2 szo
ba számára közös loggiák épültek. 

Lengyel nyelven: 

219. Uniwersytet Gdanski. !A C~ansk=i egyetem tervei.! 
= Architektura, Warszawa, 6.sz. 1971. p. 207-209, állO 

Az egyetemi város jövendő épületeinek bemutatása. 

220. Uniwersytet ifdkolaya Kopernika w Toruniu. I AMikolaj 
Kopernik egyetem tervei Lengyelországban./ = Architektu
ra, Warszawa, 6.sz. 1971. p. 200-204$ á:l5 

Az uj egyetemi épületegyüttest most épitik. Az első épi-
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tési periodusban két diákotthon készül el 700 férohell~el, 
a második ütemben pedig további né~ kollégiumot létesi
tenek. Á középfol~osós épületben 4 szoba alap egységet ké
pez közös vizes csoporttal, 4 alapegység csoportot alkot. 

221. Realizacje i projekt y bud~nków szkolnictwa wy~szego w 
todzi. IÁ Lodz-i e~etem épületeinek tervei és megvalósi
tása.1 = Architektu.ra, Warszawa, 8.sz. 1970. p. 263-275, 
á:46 

Áz oktatási épületek mellett egy diákotthont is ismertet 
a cikk. Á 10 szintes, középfolyosós épületben kétá~as 
dolgozó-hálószobák vannak, valamennyihoz elotér tartozik. 
Itt helyezték el a mosdót és a beépitett szekrényt. 

Bolgár nyelven: 

222. Obscsezsitija, uzgrageni po indusztrializiran nacsin. 
/Eg~etemi diákotthonok Bulgáriában./ = Arhitektura, 
Szofija, 7.sz. 1970. p. 36-39, á:12 

Egyetemi diákotthonok tervei. Egy 640 fos és eg~ 710 fos 
diákotthon tagolt tömegében azonos szobaeg~ségek vannak, 
ezek elöteréböl mosd6val és WC-vel felszerelt fűrdofülke 
nyilik. Az előtérben mindhárom hallgató számára beépitett 
szekrényegységet készitettek. 

22). II. sztudentszko obscsezsitie po szisztemata ••• /Egyete
mi diákotthon Plovdivban./ = Arhitektura, Szofija, 7.sz. 
1970. p. 40-41, á:5 
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Csuszózsaluzatu épitési rendszerben tervezett diákotthon 
kétszemélyes tanuló-hálószobákkal. Az elötérb51 szobán
ként zuhannyal , mosdóval és ',VC-vel felszerel t fűrdöszot·:'I 

nyilik. 



Cseh nyelven: 

224. UCDovská st~ediska. /Szakközépiskola tervei kollégiumrnal./ 
v 

= Architektura CSR, Praha, 31.k. 4.sz. 1972. p. 163-167, 
á:14 

2190 fős szakközépiskola 504 férőhelyes kOllégiummal. 

225. Areál internátú a u~ili~t' v Brné-Cernovicich. /3000 fős 
szakközépiskola terve kollégiummal Csehszlovákiában./ 

~ . 
= Architektura CSR, Praha, 29.k. 6.sz. 1970. p. 228-231, 
á:7 

Olasz nyelven: 

226. Collegio dei Fratelli d'Irlanda a Roma. /Egyházi kollé
gium Rómában./ = L'Architettura Cronache e Storia, Roma, 
43.k. 199.sz. 1972. p. 22-27, á:18 

Az épületegyüttesen belül két párhuzamos szárnyban üvege
zett hosszfolyosóról nyilnak az egyágyas szobák. Minden 
szoba előteréből beépitett szekrény, illetve zuhannyal, 
WC-vel és mosdóval felszerelt fürdőszoba nyilik. Ives és 
fogazott homlokzat, téglaburkolatu külsők és belsők. 

227. Stirling in Scozia. /Előregyártott szerkezetü diákszálló 
Skóciában./ = Domus, Milano, 491. sz. 1970. P5 5-15, á:18 

A skóciai St. ADdrews-i egyetemi uj 250 fős diákszállójá
nak homlokzata a ferdén elhelyezett szobáknak megfelelő
en fürészfogas kialakitásu. Az épületen helyenként tár
salgó-sarkokká bővülő, üvegezett folyosó huzódik végig. 

228. San Francisco State College. /Kollégium terve San Fran
cisco-ban./ = Zodiac, Milano, 19.sz. 1969. p. 200-201, 
á:4 

Geometrikus térbeli elemekből tervezett kollégium. 
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229. Il coleggio New Hall a Cambridge. /A New Hall Egyetem 
kollégiuma Cambridge-ben./ = Industria Italiana del 
Cemento, Roma, 38.k. 10.sz. 1968. p. 635-642, á:45 

Svéd nyelven: 

230. Nordiska folkhögskolan i Kungalv. /Főiskolai diákotthon 
Svédországban./ = Arkitektur, Stockholm, 69.k. 6.sz. 
1969. p. 22-23, á:6 

Földszintes, pavilonos rendszerű kollégium Svédországban 
72 egyetemi hallgató számára. 

231. Elevhem i Umea. /Diákotthon Svédországban./ = Arkitektur, 
Stockholm, 69.k. 6.sz. 1969. p. 24-25, á:8 

50 fős diákotthon. 2 egyágyas, 8 m2 területű szoba közös 
előteréből WC-s ':'i"t'dőszoba nyilik. 10, illetve 12 diák 
alkot egy csoportot, melynek közös konyhája és étkező
nappalija van. Földszinten közösségi helyiségek. Az épű

let két szárnyában a fiuk, illetve a lányok szobái külön
külön lépcsőházon át közelitkezők meg. 

Finn n;yelven: 

232. Rovaniemen hotelli- ja ravintolakoulu. /VendéglátÓipari 
szakközépiskola diákszállóval Finnországban./ 
= Arkkitehti, Arkitekten, Helsinki, 4.sz. 1972. p. 56-57, 
á:6 

Négyszintes, közép ikerfolyosós épület, a folyosók talál
kozásánál tágas társalgóval, középen vizes maggal. 

Holland nyelven: 

233. Woongebouw te Rijswijk /Z.-H./. /Diákszálló Hollandiában./ 
= Bouw, Rotterdam, 27.k. 22. sz. 1972. p. 774-775. á:5 
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A meglévö épülethez uj, középfolyosós faszerkezetü lakó
szárnyakat épitettek. 

2.34. Studentenhuisvesting "Hoogeveldt" te Nijmegen. /Egyetemi 
diákotthon-együttes Hollandiában./ = Bouw, Rotterdam, 
27.k. 27/28.sz. 1972. p. 954-955, á:7 

A tulnyomórészt négyszintes, hosszu, törtvonalu sávház 
középfolyosós, 5-16 egyágyas diákszoba alkot lakóegysé
get, melyhez konyha-nappali tartozik. 

235. Tehuis voor werken de en studerende jongens te Drachten. 
/Diákotthon dolgozó és tanuló fiatalok számára Hollandiá
ban./ = Bouw, Rotterdam, 26.k. 5.sz. 1971. p. 182-185, 
á:14 

Három kétszintes, középfolyosós pavilonban az emeleten 
12-12 egyszemélyes tanuló-hálószoba, valamint közös hasz
nálatu helyiségek. A földszinten és az összekötő nyaktag
ban igazgatás, társalgó stb. 

236. Ketteler college, gymnasium met internaat te Mainz. /Gim
názium és diákotthon Mainz-ban./ = Bouw, Rotterdam, 25.k. 
8.sz. 1970. p. 310-315, á:17 

A gimnáziumhoz"120 tanuló számára létesitett hétemeletes 
diákotthon tartozik. 

Japán n~elven /angol cimmel/ 

237. Society of Saint Paul. High School. /Föiskolai épület
együttes kollégium~al Japánban./ = Kenchiku Bunka, Tokyo, 
27.k. 303. sz. 1972. p. 101-107, á:2l 

A diákotthon épülettömb jét folyosó köti össze a többi 
épülettel. Az elosztó szerepü földszint felett két, kon
zolosan előreugró lakószint, iker középfolyosós megoldás
sal. 
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238. Educational Dormitory. /400 fős diákotthon Japánban./ 
= Kencbiku Bunka, Tokyo, 26.k. 302. sz. 1971. p. 134-137, 
á:13 

A JapaD Architect-ben angol nyelven bemutatott épület 
ismertetése /192. tétel/o A 400 szobát több, egymással 
belső udvarokat kerülzáró épületszárnyban alakitották'ki. 
A belső szabad területeken parkok, sportpályák vannak. 

239. SUita Campus of Osaka University. (Egyetemi város Osaka
ban./ = Kenchiku Bunka, Tokyo, 26.k. 291. sz. 1971. p.139-
148, á:35 
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