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Leonardo Da Vinci pályakezdő mobilitási ösztöndíjammal a barcelonai opensoure Architecture 
építésziroda munkáiban vehettem részt. Az opensourceArchitecture építésziroda Barcelona 
belvárosában működő, alternatív, energiahatékony és az újrahasznosítás elvén alapuló építészet, 
belsőépítészeti és design munkákat végez. 

A gyakorlat alatt részt vehettem a tervezési munkák teljes folyamatában. Az irodával még 2008-ban 
kerültem kapcsolatba, egy fenntartható építészetről tartott workshopon. Már akkor jól szót 
értettünk, és hasonló véleménnyel voltunk egy-egy tervezési feladat kapcsán, és mivel Budapesten 
ismeretlen a tervezési felfogásuk, célszerűnek tűnt ott eltöltenem diploma utáni tervezési 
gyakorlatom. 



 

 

A munka 9.30-kor kezdődött minden nap, és legnagyobb részt számítógépes CAD tervezésből állt. 
Épület kiegészítések, belső terek, és tárgytervezés jelentették a feladatok zömét. Ezt egészítette ki 
designtárgyakon végzett, 1:1-es modellkísérletek, különösen új székek tervezése esetén. 14.30-kor a 
munkahelyi konyhán közös étkezés folyt, majd egy óra múlva folytatódott a munka, amely este 6-7-ig 
tartott legtöbb esetben. A szokásos teendőket kiegészítették találkozók a megbízókkal és 
kivitelezőkkel, valamint üzemlátogatások. A küldő intézmény részéről, a Budapesti Műszaki Egyetem 
Erasmus és Csereprogramok irodájának munkatársával, Szenczi Annával tartottam a kapcsolatot. A 
fogadó intézmény részéről Nagy Péter Sándorral, az iroda vezetőjével, valamint Emmanuel 
Abrahammal, a tutorálásomat végző francia építésszel voltam napi kapcsolatban. 

     

 

készül a lencsefókuszos fotovoltaikus elem szerkezete                  szórakozóhely „dos rumbos” látványterv 

Szórakozóhely „dos rumbos” terve 



A beilleszkedés a barcelonai életbe könnyedén ment, köszönhetően spanyol nyelvtudásomnak. 
Barcelona központjában az elavult és drága lakásállomány átnézése, és megfelelő minőségű, de nem 
túlárazott lakhely megtalálása okozta a legnagyobb nehézséget. Azt gondoltam, erre elegendő egy 
hét, azonban csak két átmeneti szállás, több mint két hét után sikerült beköltöznöm a végleges 
lakóközösségbe. Tapasztalatom az,  a lakáskeresésre egy hétnél hosszabb időt érdemes szánni, és 
személyesen kell lakást keresni. Ez különösen téli időszakra érvényes, mivel ilyenkor a fűtés hiánya 
vagy a rossz ablakok gondot okozhatnak. 

A gyakorlaton eltöltött idő alatt megismert tervezési metódusok és szempontok, valamint az új 
formai megoldások felfrissítették építészeti és tárgytervezési eszköztáramat. Ezen felül az 
újrahasznosítás erősebben jelenik majd meg építészeti törekvéseimben. Egy új típusú napelem, 
melynek prototípusának fejlesztésében vállaltunk szerepet, energiatudatos tervezési eszköztáramat 
gyarapítja. Egy fotógaléria valamint egy alternatív szórakozóhely belső terének kialakítása volt a két 
fő projekt, ami a kint tartózkodásom alatt megvalósult. Formai szempontból pedig az iroda erősen 
Enric Miralles hatása alatt kialakult formanyelve tett rám mély benyomást. Ennek a friss 
formanyelvnek Magyarországon is van kereslete. 

 

  

 

fotógaléria „ Barcelona Visions” előtte, 
közben és a végeredmény 



Munkából hazatérve sportolással töltöttem átlagosan egy órát minden nap. Ezután főztem 
magamnak, amit igyekeztem minden nap, frissen vásárolt élelmiszerekből tenni. Ez, köszönhetően a 
barcelonai piacok széles választékának, minden alkalommal külön élmény volt. A nap hátralevő része 
egyéb teendőim elintézésével telt, vagy ha volt rá időm, ismerőseimmel találkoztam a sok remek 
étterem egyikében. A hétvégeket a rengeteg látnivaló, múzeum, fesztiválok tették válozatossá. 

Küldő intézményem, a BME Erasmus és Csereprogramok irodája munkatársai nagyon sokat segítettek 
a csereprogram adminisztratív feladatainak ellátásában. Rugalmasan és segítőkészen álltak hozzá 
minden kérésemhez, amellyel hozzájuk fordultam. A határidőkre mindig időben emlékeztettek, és 
előfordult, hogy akadályoztatásom esetén közvetlenül a fogadó irodához fordultak, és közvetlenül 
egyeztettek a kérdéses ügyben. A fogadó intézményem, az opensourceArchitecture építésziroda is 
gyorsan reagált minden kérésre és kérdésre, határidőre. A lakhatást és az utazást magát jómagam 
szerveztem meg, de a fogadó intézényem biztosított átmeneti szállást egy hétre, amíg megfelelő 
végleges szállást nem találtam. 

Örültem, hogy részt vehettem a Leonardo Da Vinci mobilitási programjában. Összességében sok 
tapasztalattal lettem gazdagabb, mind szakmai mind személyes területen. A programot jól 
szervezettnek és összefogottnak gondolom. 

 

 

 

 

Budapest, 2013. május 8.       Németh Roland 


