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1.BEVEZETÉS, TÉMAFELVEZETÉS, KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 

Bevezetésként, mintegy magyarázatul a továbbiakhoz, engedtessék meg  

egy személyes emlék felelevenítése: 1974 kora nyarán, a műegyetemi 

építészkari  felvételi beszélgetésen a győri Bécsi kapu téri barokk 

környezetről, az álemeletes Ott-házról a jövő felé irányította a szót a 

többségünk által személyesen akkor még nem ismert, később szeretve 

tisztelt nagyszerű Farkasdy Zoltán tanár úr, és azt kérdezte: milyen 

épületeket szeretnék tervezni, ha egyszer majd végzett, gyakorló építésszé 

válok. Nem építész családból jöttem, nem készültem előre a kérdésre, az 

ideológiai furfang is távol állt tőlem, így válaszomban nem gyárakat, 

lakásokat, iskolákat, kultúrotthont említettem, hanem az általam éppen 

akkortájt nagy rácsodálkozással felfedezett Frank Lloyd Wright ikonikus 

wisconsini Johnson Wax Factory-jának képei  villantak fel előttem, s 

ösztönösen így feleltem: szívesen alkotnék korszerű, tágas épületeket, 

bennük szép és jó munkahelyeket.  

Később, mikor már felsőbb éves egyetemi hallgatóként, Bercsényi-

kollégistaként többekkel együtt volt szerencsém a Tanár úr szombati 

építészeti és kulturális sétáin részt venni a budai Várban, vagy éppen 

Szentendrén, egyszer  felidéződött ez az első „beszélgetésünk”, s ő az 

Iparterv-es példák mellé nekem, győrinek az ottani tervezőműhelyt 

akkortájt első helyen fémjelző építésznek, a Finta József generációjához 

tartozó Lőrincz József munkásságát is felemlítve tovább biztatott, bátran 

törekedjek megvalósítani ezt a tervemet.  

 

Akkor még nem sejtettem, hogy ez később miként fog alakulni. Bár az 

egyetemi „ipar- és mező”-terveim jól sikerültek, s akkortájt még tartott a 

magyarországi ipari építészetnek a részben az oktatásban is megismert és 

csodált jeles Iparterv-es építészek -Szendrői Jenőtől Gulyás Zoltánon, 
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Csíkvári  Antalon, Földesi Lajoson, Molnár Péteren át Kévésig, Virág 

Csabáig, Janákyig, Reimholzig, Lázárig ívelő- sora által fémjelzett 

virágkora is, diplomatervemet mégsem  ilyen tárgyban, hanem az akkor 

számomra még izgalmasabbnak ígérkező városrehabilitációs 

témakörben, a Lakóépülettervezési Tanszéken készítettem diplomadíjas 

eredménnyel.  

A pályára állásom utáni első években a Győritervben is kezdetben inkább 

városrendezési tervekhez, lakó- és szállásjellegű épületek tervezési 

feladataihoz, pályázataihoz kerültem közel, míg nem a nagyvállalatot 

elhagyva Bodrossy Attilával, Czigány Tamással és Varga Istvánnal közös 

tervezői vállalkozásként alapított saját építészirodánkban, a győri 

Dimenzióban 1986-tól fogva mégis megjelentek, s az utóbbi másfél-két 

évtizedben mindmáig jellemzővé váltak tervezőirodai munkámban az 

ipari épülettervezés körébe tartozó feladatok, egyre nagyobb komplex 

épületegyüttesek formájában.   

E dolgozatomban azért is választottam három szemléletmódjában közös 

munkát, de köztük is hangsúlyosan a Budapest-Kőbányán most épülő 

fejlesztőmérnöki campus tervemet mestermunkaként bemutatni, mert ez 

egyszerre tekinthető egy jellegzetes  barnamezős városi ékterületen 

remélhetőleg további fejlődést generáló rehabilitációs projektnek és az 

irodai, kutatási-fejlesztési és termelési munkakörnyezet-tervezés komplex 

példájának is. 

 

Mindezeken túl számomra a sors ajándéka, hogy szakmagyakorló tervező 

építészként oktatási feladatokban is szerepet kaphattam, először az 1990-

es évek elejétől a győri főiskolai építész üzemmérnöki, majd közel tíz éve 

már az egyetemi szintű osztatlan építészmérnök-képzésben a Széchenyi 

Egyetem Épülettervezési Tanszékén, ahol munkám jelentős szelete lett a 

„Munkahelyek és technológiák építészete: ipari és mezőgazdasági 

épülettervezés I-II.” c. tantárgy gondozása, elméleti és gyakorlati oktatása 

tantárgyfelelősként. 
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Így e dolgozat célja, hogy a szerző főként saját, több évtizedes tervezési 

gyakorlatának példáit és tanulságait elemezve, némi történeti 

visszatekintéssel is  kísérten, mellette példaként hazai referenciákat és 

nemzetközi szakirodalmi forrásokat is felhasználva járja körül a 

munkahelyek és technológiák építészetének témakörét azzal a 

szándékkal, hogy érvényes gondolatokat, téziseket, általánosítható 

alapelveket, tendenciákat fogalmazzon meg a mai ipari termelő, 

szolgáltató, kutatási és fejlesztésű rendeltetésű épületek, 

épületegyüttesek komplex munkakörnyezet-tervezési feladatköréhez 

kapcsolódóan.  

 

 

 

 

 

E bevezető zárásaként köszönetnyilvánítással tartozom mindazoknak, akik 

e doktori munka elkésztésére alkalmasnak ítéltek és bátorítottak, 

gondolataikkal segítettek:  

 Bodrossy Attila DLA építésznek, mesteremnek, tervező kollégámnak, 

korábbi tanszékvezetőmnek;  

 Czigány Tamás DLA építésznek, tanszékvezetőmnek, egyben sok éven 

át tervező kollégámnak, barátomnak;  

 támogató ajánlóimnak: dr. Ekler Dezső DLA és dr. dr. Molnár Jenő 

építész professzoroknak, s nem utolsó sorban dr. Bachmann Zoltán DLA 

professzor úrnak, a PTE PMMK Breuer Marcell Doktori Iskola vezetőjének 

a munkámat  előkészítő-elindító tartalmas beszélgetésekért.  

Köszönöm minden alkotótársam, munkatársam és megbízóm munkáját is, 

a tőlük kapott impulzusokat és tudást, kritikát is, amely eddigi pályámat 

kísérte, ezzel életművem létrejöttét lehetővé tette és alakította. 
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2. A TÁRGY KÖRÜLHATÁROLÁSA, FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK  -  TÉZISEK 

Az építészeti tervezési feladatoknak a létrehozandó terek alapvető 

rendeltetése alapján történő tematikus csoportosításakor a munkavégzés 

terei, épületei egy a többi nagy épületkategóriától - mint a lakóházak 

vagy a középületek-  jól megkülönböztethető, összetett, önmagán belül is 

rendkívül gazdag spektrumú halmazt képeznek.  

Téziseink kulcsszavait a továbbiakban vastagon szedett, dőlt betűs 

megjelenítéssel is hangsúlyozzuk. 

Az ipari és mezőgazdasági termelési-technológiai, s az ezekhez kötődő -

vagy az ezektől függetlenül is jelentős gyakoriságú-  irodai 

munkakörnyezet mellett számos további tevékenység terei sorolódnak e 

nagy ernyő alá a logisztikai központoktól, magasraktáraktól kezdve a  

különféle földi, vízi-, és légi közlekedési létesítményeken, a 

konyhaüzemeken, nyomdákon, TV-, rádió- és filmstúdiókon, az iparhoz 

kötődő tudományágak folyamatos fejlődéséhez kapcsolódó kutató- és 

fejlesztőmérnöki központokon,  laboratóriumokon, a nagy digitális 

adattároló és telekommunikációs centrumokon át újabb és újabb 

speciális épületekig, a biomassza fűtőművektől az atomerőművekig, vagy 

a hulladékkezelés létesítményeiig. 

A mezőgazdasági üzemeknél, munkahelyeknél az állattartás és 

növénytermesztés, az ezekhez kapcsolódó tárolás, feldolgozás 

hagyományos és újabb szemléletű gazdálkodási létesítményei közül 

kiemelkednek a mai borászatok, melyek legjobbjai önmagukban is önálló 

fejezetet nyitottak a kortársi építészeten belül a technológiai 

meghatározottságú épületek között, példamutatóan felismerve a 

minőségi termék és a minőségi építészet szinergiájában rejlő lehetőséget. 

Nem véletlen, hogy az egyetemi építészmérnöki tervezésoktatási tantárgyi 

struktúrában is önálló tanszékeket, előadási kurzusokat, tervezési gyakorlati 

szemesztereket érdemelt ki mindmáig ez a széles szakterület, nemcsak 
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hazánkban, hanem számos külföldi országban is, európai szomszédainktól 

az Egyesült Államokig.  

E tudásanyag állandó, az új kihívásokhoz, a fenntartható fejlődés 

követelményeihez alkalmazkodó bővítése a kutató-elemző és oktató 

munka számára is folyamatosan feladatot jelent. 

A technológiák és a munka tereit létrehozó „ipari építészet” általános 

jellemzőinek összefoglalásakor a II. világháború utáni időszaktól 

mostanáig  született, munkánk során is felhasznált elemző szakirodalom 

szerzőinek fő megállapításaihoz csatlakozva megállapítható, hogy ezek az 

épületek  

  

 döntően technológiai és  funkcionális meghatározottságúak, tervezésük 

során alapkövetelmény az egyszerű, tiszta és logikus szerkesztés, a 

szerkezeti tisztaság, nyitottság és célszerűség, melynek a tervezési 

szakágak közötti koordináció során is érvényesülnie kell. 

 

 Az épülettel szemben támasztott gazdaságossági  elvárások a téralkotó 

szerkezetek anyagától és méretezésétől kezdve, a minél nagyobb 

arányú üzemi előregyártással kombinált, gyorsan és jól szervezhető  

kivitelezésen át az üzemeltetésig terjedően kiemelt jelentőségűek. 

 

 technológiai avulásuk gyorsabb,  használati ciklusidejük, akár elvárt 

élettartamuk a többi „hagyományos” épületfajtához mérten rövidebb 

lehet,  ezért flexibilis változtathatósági  igényük - a  többszöri jelentős 

átalakítástól a felhagyásig terjedő skálán- igen magas. 

 

 Gyakorta az ember méretrendjétől, arányaitól távolian nagy léptékűek, 

a környezetre gyakorolt hatásaik is jelentősek lehetnek, ezért építészeti 

megoldásuk a városszerkezeti-telepítési döntésektől a szűkebb 

munkakörnyezetük megoldásáig terjedő skálán még inkább 

környezettudatos és emberközpontú gondolkodásmódot követel meg. 
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3. TENDENCIÁK, KIHÍVÁSOK, SPECIÁLIS SZEMPONTOK ÉS TERVEZÉSI 

KÖRÜLMÉNYEK A MAI GYAKORLATBAN  -  TOVÁBBI TÉZISEK 

A fentiekben felsorolt alapvető jellemzőket és elvárásokat újrafogalmazni 

nem, de bővíteni, árnyalni lehet és szükséges, mert a vizsgálódást tovább 

folytatva egyértelműen megállapítható, hogy  az ipari építészet az elmúlt 

20-25 év folyamán – hazánkban kiemelten is köszönhetően az 1989-90-es  

rendszerváltozásnak, de nemzetközileg is -  jelentős változásokon esett át.  

Ennek számos kiváltó oka, magyarázata  lelhető fel, közöttük feltétlenül 

megemlítendő a felgyorsult technikai-technológiai fejlődés, egyes 

iparágak visszaesése, akár eltűnése, újak megjelenése, a termelés nagy 

fokú globalizációja, a szűkebb és tágabb társadalmi-gazdasági környezet 

befolyásoló hatásai  is.  

Mára a termelési célú munkahelyteremtésnek, általa a nemzetgazdaság 

dinamizálásának, a nemzeti össztermék növelésének az igénye döntő 

jelentőségűvé vált, de emellett egyre hangsúlyosabban megjelentek és 

kiemelt szerepet kaptak mind a nemzeti, mind a nemzetközi szintű 

jogalkotásban, s a civil mozgalmak erősödő megnyilvánulásai által is a 

környezetvédelmi, ökológiai, és a munkakörnyezetet  a munkavállalók 

szemszögéből nézve is alapvetően meghatározó munkavédelmi, 

ergonómiai és más szociális  szempontok is.  

Ezek a körülmények –a munka világát és a beruházásokat befolyásoló 

politikai-gazdasági környezet konjunkturális változásaival, vagy éppen a 

napjainkban is tapasztalható regionális  és világszintű válsághatásokkal 

együtt- mára a korábbiaknál  jóval összetettebbé és körülményesebbé 

teszik az ipartelepítés és építés folyamatát, kiváltképp a nagyobb 

együttesek esetében, de általában is. 

Az ipari munka kereteit meghatározó létesítmények komplex 

munkakörnyezetének létrehozása majd üzemeltetése és fenntartása során 

a korábbinál jóval magasabb szintű környezet- és energiatudatosság 

külső és belső elvárás-rendszerei mellé nagy jelentőséggel sorakoztak  fel 

a minőségbiztosítás és a termelékenység állandó fokozását célzó 

megrendelői-üzemeltetői szempontok, köztük nagy hangsúllyal a  

folyamatosan növekvő és változó logisztikai követelmények is.  

Ezek mind olyan szempontok, melyek hatékony érvényesítése nélkül egy 

termelő üzemnek az eredményes működése, a nemzetközi 

munkamegosztásban való sikeres részvétele nem tud megvalósulni, ezért a 
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tervezői gondolkodásba is be kell épülniük, így  érdemes részletesebb 

áttekintésükre  is kísérletet tenni: 

A munkafolyamatok profittermelő célú fejlesztésének az ipari tevékenység 

történeti kezdeteitől meghatározó természetes logikája, mellette a 

gazdaságosságot, a fenntartható fejlődést lehetővé tevő, energiatudatos 

új megoldások folyamatos keresésének egyre erősödő kényszere a fenti 

szempontokkal együtt komplex kihívást jelent. Ez gyakorta új, speciális  

technológiák, új infrastrukturális megoldások, új épületfajták megjelenését, 

vagy akár a jól ismert és beváltnak vélt gyakorlatnak az újragondolását is 

eredményezi. Az összetett, minőségi munkakörnyezetet igénylő 

beruházásoknak a létrehozása egyre nagyobb tervező és lebonyolító 

projekt-teameket, a résztvevőktől a tervezés minden szakaszában magas 

szintű szakmai felkészültséget, fokozott kooperativitást is igényel.  

A tárgykört érintő általános és specifikus műszaki szabályozási, rendeleti 

követelmények is egyre összetettebbé és szigorúbbá váltak az elmúlt 

időszakban hazánkban is, elég csak a tűzvédelmi követelményekre, vagy 

a tartószerkezetek Eurocode alapú, a specifikus helyi tapasztalatokat 

mellőzően általános érvénnyel alkalmazandó méretezési előírásaira utalni, 

különös tekintettel a földrengésvédelemre. 

Az építésznek, ha klasszikus, ideális tervezési „karmesteri” szerepének és az 

egyre növekvő elvárás-tömegnek is meg akar felelni, akkor a vele 

tradicionálisan együtt dolgozó szakági tervezői kör (tartószerkezet-

tervező, épületgépész- és elektromos, valamint út-, közmű- és kerttervező) 

mellett egyre több más specialistával is együtt kell működnie:  

 A tűzvédelmi szakértő nemcsak rendeleti kényszerből, hanem az 

összetett tervezési feladatok természetéből, léptékéből következően is 

fontos partnere.  

 A nagy, esetleg speciális mélyépítési vonatkozású építési vagy termelési 

technológiákat is megkívánó feladatok esetében a geotechnikai-

talajmechanikai, hidrogeológus szakértők, mellettük  

 az energiaköltségeket  és a széndioxid-kibocsátást is csökkenteni tudó 

megújuló energiák felhasználási lehetősége/szándéka esetén, vagy az 

épületek  energiatudatos életciklus-költségeinek tervezéséhez további 

energetikus specialisták, energia-designerek bekapcsolása lehet 

szükséges.   

 A „green building”-szemlélet, azaz szigorú minősítési rendszerek (pl. az 

angol BREEAM - BRE Environmental Assessment Method – BRE Környezeti 

Fenntarthatósági Minősítő Rendszer, vagy  az Egyesült Államok 

http://www.breeam.org/
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Ökológiai Építészeti Tanácsa által kifejlesztett LEED -Leadership in Energy 

and Environmental Design többfokozatú vizsgálati pontrendszere) 

követelményeit teljesíteni tudó, környezettudatosan alakított épületek 

tervezési folyamataiban a  környezetvédelmi vizsgálatok, az előkészítő, 

majd az egyes további tervfázisokhoz kapcsolódó munkarészek is több 

speciálisan felkészült és feljogosított szakértő közreműködését, munkáját 

igénylik.  

Különösen akkor válik ez etikailag is hangsúlyossá, ha kiderül, hogy az   

építtetői oldal rövid távú megtérülési szempontjai miatt nem szívesen 

áldozna többletköltségeket ilyen célra, inkább csak a kikerülhetetlenül 

szükséges intézkedésekre hajlandó, és csak egyfajta „zöldre-mosást” 

(„green-washing”) szeretne elérni. 

 A környezetvédelmi feladatok részeként is, de önállóan is fontos 

szakterületté vált a zaj és rezgésvédelem, akár a külső környezeti 

zajvédelemről, akár a munkahelyi akusztikai komforthoz kapcsolódó 

belső zajvédelemről, hangcsillapításról beszélünk. 

Az építész és munkatársai számára e sokféle szaktudást és követelményt 

integráló folyamatban, a munkakörnyezet-tervezés középpontjában 

mindig az embernek, a munkahelynek, a jól megalkotott munkahelyi 

feltételeknek kell állnia. 

Ahogy a tervezési segédkönyvek egyik legismertebbjének, „a Neufert”-

nek az alcíme mondja: „Cél és mérték: az ember”.  

Az emberközpontú, igényes munkakörnyezet létrehozásához további 

specialisták: ergonómiai szakértők, környezetpszichológus és környezeti 

kommunikációs szakemberek, vagy például a bármilyen fogyatékosság 

miatt hátrányt szenvedő, de megfelelő körülmények között munkaképes, 

dolgozni tudó munkavállalók alkalmazásához, az akadálymentesítés 

megfelelő megoldásához rehabilitációs szakmérnökök közreműködése is 

fontos már a tervezés folyamán is. 

Mindezek a körülmények a tervezői szerepkört, benne az építész saját és 

tervezőtársainak munkáját áttekintő és koordináló feladatait, 

lehetőségeit, mozgásterét olyan jelentősen befolyásolják, hogy az egykor 

tanult  „klasszikus” tervezéselméleti tudásunk, metodikánk  folyamatos 

újraértékelése, gazdagítása szükséges úgy, hogy végül az építész ne 

pusztán a megbízói igények professzionális kiszolgálója, hanem  szakmánk 

általános magatartási, szakmai-etikai elvárásainak is megfelelve, 

„építészeti tett”-ként is értékelhető progresszív  művek alkotója lehessen. 
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Ma már  a munkakörnyezet-tervezési munka legfontosabb feladatai közé 

tartozik a különféle  szabályozók, érdekek, elvárás-rendszerek közötti 

egyensúly keresése és megteremtése is:  

Egyensúly ökológia és ökonómia között, egyensúly  a befektetői és a 

környezeti/közösségi érdekek között, egyensúly a foglalkoztatói és az 

alkalmazotti, egyéni munkavállalói érdekek, szempontok között.   

Mindez az egyensúly-teremtés sokszor nem lehetséges pusztán racionális 

cselekvési eszköztárral, rendeleti-műszaki-gazdasági érveléssel, sokkal 

inkább építészi kreativitásra, szakmai etikára, empátiára, 

meggyőzőképességre van szükség  a jó megoldás eléréséhez, az elemi 

funkcionális megfelelőség meghaladásához.  

 

A tervezési folyamatban az egyeztető megrendelő partnerek már az 

építész számára is, de kiváltképp a későbbi munkavállalók, dolgozók 

számára egyértelműen a munkaadói oldalt és annak érdekrendszerét 

képviselik. Az építész felelőssége, hogy e szereposztást ismerve és 

elfogadva, törekedjen a munkaadó-építtetőt  rávenni, rávezetni arra, 

hogy jó minőségű munkakörnyezetben dolgoztassák alkalmazottaikat, a 

munkavállalói oldal szereplőit, és felismerjék a rendeletileg nem feltétlenül 

kötelező, ugyanakkor számukra biztosítható magasabb téri és szociális 

komfort jelentőségét.  

Munkalélektani, kommunikációs és ergonómiai kutatások sora  igazolta 

már, hogy a munkakörnyezeti tér minősége közvetlen  összefüggésben 

van az ott dolgozók hangulatával, egészségével, motiváltságával, így a 

környezethasználati és munkavégzési kultúrával, s ezáltal a termelés 

minőségével és hatékonyságával is.  

A jól tervezett munkakörnyezet, benne a jó munkavállalói közérzet a 

gazdasági eredményt is pozitívan befolyásolja.  

Az építészettörténet egyes csodált példái mögött álló,  a létrehozásukat  

generáló szinte korlátlan hatalmi akarat és mecenatúra ellentéteként 

korunkban szigorú piacgazdasági racionalitásra alapozott  megtérülési 

számítások határozzák meg a tervezési feladatok pénzügyi  

keretrendszerét, ezáltal az építész mozgásterét is.  

 

De máig érvényes igazság az is, hogy különösen a nagy ipari beruházások 

költségeiben a termelő technológiai berendezések, a technikai installáció 
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képviselik a döntő hányadot, ezekhez  mérten az épület,  a térképzés 

költsége fajlagosan alacsony.  

Mivel mára  elterjedten a beruházás várható építési költségeinek egyre 

pontosabb becslési kalkulációja, előrejelzése is a tervező feladatává vált, 

ez nemcsak többlet-teher, hanem eszköz is lehet számára az építészeti és 

munkakörnyezeti minőség eléréséhez meggyőződése szerint kívánatos 

megoldások melletti évelésben. 

 

 

Feladatok és dilemmák: a  múlt és jelen tendenciáinak vizsgálata 

A fentiekben tárgyaltak tudatában építészként olyan alapvető kérdésekre 

keressük a választ, amelyekkel  mind a témát kutatva, mind napi tervezői 

munka során folyamatosan szembesülhetünk: 

Van-e lehetősége, keresni valója az ÉPÍTÉSZETNEK, a funkcionális 

megfelelőség meghaladásának a mai, erős  gyártástechnológiai és 

logisztikai alapvetésű, nagy léptékű üzemi létesítmények tervezésekor, 

lehetnek-e egyáltalán elismert építészeti művek a mai munkahelyi 

épületegyüttesek, vagy mára szükségszerűen  csak szigorúan 

profitorientált termelőegységeket, technológiai berendezéseket beborító 

olcsó „héjak”, jellegtelen, mindenféle szimbolikától mentes nagy dobozok 

ezek, melyek nem képesek párbeszédre sem az épített, sem a természeti 

környezettel, sem az ott dolgozókkal, s amelyekről az idő majd könyörtelen 

ítéletet mond?  

 

Abban a szilárd hitben, hogy mindig létezhetnek e dilemmákra reagáló 

pozitív megközelítések és jó építészeti válaszok, érdemes a továbbiakban 

megvizsgálni, milyen megerősítő példákkal szolgálhat ehhez a múlt,  

milyenekkel a jelen nemzetközi és hazai gyakorlata.  
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Történeti áttekintés – az előzményektől a jelenig 

 

A jelen munkámban elsődlegesen alapul 

vett időszak, az utóbbi negyedszázad 

főként magyarországi ipari építészetének 

átfogó építészettörténeti-esztétikai 

elemzése meghaladja e dolgozat kereteit 

és fő célját, mégis, éppen a 

munkakörnyezet-alakítás szempontjából 

általánosítható jellemzők, a mai tendenciák 

és eszköztár megleléséhez érdemes 

megkísérelni legalább a rövid értékelését. 

Ennek érdekében indokolt röviden az 

előzményi korszakokra is utalnunk, a magyar 

ipartörténetnek a nagyobb léptékű 

műveket felmutató elmúlt bő egy 

évszázadnyi időszakát  átfogó vissza 

tekintéssel.   

Történelmi okokból a nyugati korai 

iparosodás világához képest 

Magyarországon csak az  osztrák-magyar 

monarchia időszakában a millenniumi-

századfordulós aranykor konjunktúrájában  

jelentek meg nagyobb számban a 

léptéküket és architektúrájukat  tekintve is 

kiemelkedő ipari épületek.  

Az 1867-es kiegyezéstől egyre erősödő 

nemzeti polgárosodás folyamatában 

kialakult új tőkés réteg, az innovatív, 

teremtő  vállalkozók megjelenésének 

kimagasló példájaként említhetők Weiss 

Manfréd üzemei a „Globus Conservgyár”-

tól a Csepeli Acél- és Fémműig, vagy Ganz 

Ábrahám és utódainak gyárai: öntödék, 

villamossági gépgyárak, kábelgyárak, 

műszergyárak, majd hajó és darugyár is.     

Az intenzív városiasodás igényeit kiszolgáló 

nagy közlekedési létesítmények, vasúti 

pályaudvarok, vásárcsarnokok, vízművek és 

víztornyok, gázgyári együttesek, villamos- és 

 

 

Diósgyőri Vas és Acélgyár 1770-től 

 
Ózdi Vasgyár 1846-tól 

 

 
Weisz Manfréd Első Magyar 

Conserv Gyár -Csepel 1880 

 

 
Gizella gőzmalom 

Ferencváros 1880 
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hőerőművek, főként Budapesten és néhány  

vidéki nagyvárosban.  

Mellettük az ország akkori, priméren inkább 

mezőgazdasági karakteréhez  kötődő 

épületfajták országszerte: a nagy gőz-

hengermalmok, raktárházak, vágóhidak, 

húsüzemek, bőrgyárak, cukorgyárak. Sörgyári, 

szeszgyári együttesek,  a textilipar különféle 

üzemei.  

Néhány  vidéki városban olyan kiemelkedő 

egyedi példák, mint a nemcsak a dísz- és 

használati tárgyakban, de építőipari 

termékeiben is  unikális iparművészeti 

minőséget felmutató, világhírt szerzett pécsi 

Zsolnay Porcelánmanufaktúra, vagy éppen 

Ózd és Diósgyőr hatalmas vaskohászati és 

hengermű együttesei, Győrben a „Waggon- 

és Gépgyár”, az Olajgyár, a Koestlin 

kekszgyár, a Szeszgyár, Egerben a 

dohánygyár, Szegeden a kenderfonó 

épületegyüttesei. Az e századforduló előtti és 

utáni néhány évtized megismételhetetlen 

prosperitási időszakának már akkor is 

meghatározóan technológiai és vállalkozási 

alapvetéssel létrejött ipari épületeinél az 

ökológiai szemlélet még ismeretlen volt,  de 

telepítési-elrendezési logikájuk világos, 

tagolásuk már tudatos, s „örökéletű” fő 

építőanyagaik: a klinkertégla, a kő, az acél és 

öntöttvas révén mai szemmel nézve 

lenyűgöző igényességű a létrejött jellemzően 

historizáló karakterű, a korszak többi 

épületfajtájának színvonalától nem elszakadó 

minőségű architektúra. Figyelemre méltó az a 

tudatosság is, ahogy egy-egy nagyobb üzemi 

együttesben máig példaadóan jelen voltak a 

technológiai munkakörnyezethez 

kapcsolódóan a térileg is igényes üzemi 

étkezdék, vagy olyan, a dolgozóik széles körét 

szolgáló további szociális funkciók is, mint a 

saját óvoda, iskola, sportkör, a különféle szintű 

 

Globus Conservgyár 

Kőbánya 1912 

 

Waggon és Gépgyár 

Győr 1898-tól 

 

    

 

 

Zsolnai Porcelánmanufaktúra 

Pécs 

 

Láng Gépgyár 

Angyalföld 1873- tól 
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szolgálati lakások, a főmérnöki villától a 

tisztviselői házakon át a munkáslakásokig.  

A XX. század ezután következő évtizedeiben az 

ország többszöri tönkremenetelét eredményező  

két világháború közötti újabb fellendülési 

időszakban kis számban ugyan, de megjelent 

az európai minőségű, bauhaus-i színvonalú 

modern építészet néhány ikonikus alkotással az 

ipari épületek körében is, de  a II. világháború 

végére romokban állt az ország, s minden téren  

új időszámítás kezdődött.  

 

Az újjáépítés során a modern építészet  

folytatása elé 1951-től, a szovjet  mintájú 

klasszicista-eklektikus „szocreál” stílust  kötelező 

irányként megszabó  ún.  nagy építészeti vita 

következményeként  ideológiai akadályok is 

tornyosultak. 

Paradox módon mégis ez a többszörösen 

nehéz helyzet alapozta meg a magyar ipari 

építészet 1950-60-70-es évekbeli fénykorát, 

melyet főként az e létesítmények tervezésére 

állami akarattal létrehozott hatalmas központi 

tervezőiroda, az Iparterv kimagasló képességű 

építészeinek generációi által megalkotott, a 

szocreál stílus kezdeti kényszerét nagyrészt 

ügyesen kikerülő majd elhagyó  dinamikus, 

műszakilag is innovatív, modern formaelvű 

épületek sora jellemez, a háborús pusztítás 

utáni  újjáépítéstől a szocialista nagyipar 

hatalmi-ideológiai  akarattal is kiemelten 

támogatott nehézipari presztizs-beruházásaiig 

terjedő skálán, sok érdekes  adalékot 

szolgáltatva ezzel a totalitárius rezsimek és az 

építészet kapcsolatának ambivalensen 

izgalmas témaköréhez is.  

 

 

 

 

 
Excelsior Autószerviz Budapest 

Lauber  L., 1930 

 
Budaörs repülőtér forgalmi épület     

Bierbauer Virgil,1936-37 

 
Kelenföldi Erőmű irányító csarnok 

Budapest, Bierbauer Virgil,1927-33 

 
Kelenföldi autóbuszgarázs,  

Padányi Gulyás-Menyhárd,1941 

 
Tűzoltóság, Budapest XI. 

Janáky István,1939 
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Vizsgálódásunk szemszögéből ez az 

ambivalencia jól tetten érhető abban is, 

hogy ebben a jelszavak szintjén 

munkásközpontú-munkáshatalmi 

rendszerben a sokszor grandiózus 

létesítmények és tervgazdálkodási jelszavak 

árnyékában nagyon is eltörpült az ember, a 

termelő munkahelyekhez  kapcsolható 

munkakörnyezet-alakítási és szociális 

minőség másodlagossá vált.  

Ma –sokszor már csak a bontás előtti utolsó 

pillanatokban- bejárva, mai szemléletünkkel 

értékelve ezeknek a létesítményeknek  még  

fennmaradt szociális célú épületrészeit, 

időnként a kizsákmányoló ipari 

foglalkoztatás őspéldájaként emlegetett 

angliai kora-kapitalizmus viszonyaira 

emlékeztető deprimáló képpel 

szembesülhetünk. 

A hidegháború időszakában kettéhasadt 

világban a nyugati technológiai fejlődéstől, 

a valós piacgazdaságtól való erős 

ideológiai és fizikai elzártság, a 

hiánygazdálkodás, e körülmények között a 

szocialista  építőipar folyamatos 

minőségromlása, uniformizálódása, s az 

országnak az 1970-es évek közepén az 

olajválság miatt elindult eladósodása 

rekesztette be ezt a mai szemmel szinte 

romantikusnak nevezhető iparfejlesztési 

korszakot.  

Ezután már csak kevesebb kimagasló ipari 

építészeti művet felmutatni tudó stagnálási 

szakasz, majd az 1989-90-es 

rendszerváltozást követő években sokkoló 

időszak következett, amit kényszerű, de 

uralhatatlan privatizáció, iparágak 

összeomlása, akár teljes eltűnése,  

munkahelyek tömeges megszűnése, ennek 

 

 

Dunaújváros, Vasmű főbejárat, 

Szendrői J.-Lauber L., 1951 

Timföldgyár, Almásfüzitő-1952 

MÁVAUT Pályaudvar, Budapest V. 

Nyíri István, 1949 

 

Fémipari Kutatóintézet, Budapest 

Szendrői-Lauber, 1949-50 

 

Hűtőház, Győr 

Wannenmacher  F., 1948-51  
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velejárójaként az ipari örökség romlása és 

jelentős mérvű pusztulása is jellemzett.  

Innen, a rendszerváltozás utáni első évektől 

indul a hazai „ipartörténet”  máig tartó újabb 

korszaka, ahol új gazdasági-társadalmi 

kihívásokkal küzdve, szinte  minimumra 

csökkent hazai tőkeerővel, főként külföldi 

befektetők gyakran csak az olcsó munkaerőre 

alapozott igénytelen beruházási szándékainak 

és elvárásainak erősen kiszolgáltatva, de már 

ismét a világgazdaság részeként, a valós piaci 

körülmények verseny- és feltételrendszerében 

fogalmazódnak meg a technológiák és 

munkahelyek építészetének újabb feladatai.  

 

Megváltozott a feladatok funkcionális 

karaktere is: az egykori nagy egyedi, speciális 

nehézipari feladatok ma alig-alig merülnek fel,  

helyettük többségében ún. „könnyűipari”, 

feldolgozó és összeszerelő üzemek  létesítésére 

jelentek meg igények, amit ma helyenként már  

az összetettebb gyártó és a kutatási-fejlesztés 

épületek is követnek.  

 

Az OÉSZ, majd  OTÉK, és más rendeleti 

elvárások, szabályozási előírások folyamatosan 

fejlődő és szigorodó közegében az  

ipartelepítési helyszínek is sokkal 

behatároltabbá váltak. 

Ma a kifejezetten a termelő üzemek 

elhelyezéséhez alkalmas ipari területek főként 

új „zöld mezős” helykijelöléssel, emellett  a 

korábbi nagy, koncentrált ipartelepek újra-

strukturálásával és bővítésével jönnek létre, az 

ipari-gazdasági célú ún. különleges terület 

kialakításra vonatkozó általános  rendeleti 

követelmények és a helyi szabályozás keretei 

között.  

Ezen területek között a legalkalmasabbak a nagy  ipari parkok, melyek 

tudatos  koncepcionális előkészítéssel, a betelepülő cégek számára előre 

kiépített út- és alapközmű-hálózattal, központosan megszervezett 

 
Nehézipari Egyetem Miskolc 

Konyha-étterem, Janáky,1965 

 
Beloiannisz, Budapest XI. 

Szendrői-Arnóth, 1962 

 
Nyírségi Mezőgazd.Kutatóintézet 

Rimanóczy , 1963-66  

 
RADELKIS.Budapest, 

Csíkvári Antal1969-71 

 
ÁTI Közraktár Győr,   

Ipar-csatorna, Horváth A.1972  
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szolgáltatásokkal, a globalizálódott termelés logisztikai elvárásaihoz 

alkalmazkodóan autópálya-közelben telepítve, vasúti kapcsolati , sőt 

egyes esetekben akár vízi és légi szállításhoz is elérhető lehetőségekkel a 

háttérben várják a betelepülő cégeket. 

Ez fajta jól megalapozott 

ipari-parki munkahely-

koncentráció számos 

előnnyel járhat nemcsak 

gazdasági téren, hanem az 

egyes üzemeken kívüli  

tágabb infrastrukturális és 

munkakörnyezeti minőség 

szempontjából is, de mára 

az is kiderült, hogy a kellő 

számú, megfelelően 

kvalifikált munkaerő 

beszerzése, azok 

munkahelye és a lakóhelye 

közötti utaztatása még a 

magas általános 

munkanélküliségi ráta ellenére sem egyszerű feladat a munkaadók, 

foglalkoztatók számára. Vitathatatlan, hogy a nagy új gyárak, de 

különösen az olyan 

hatalmas, komplex üzemi 

együttesek, mint pl. a 

vizsgált időszakban 

Magyarországra  települt 

nagy autóipari üzemek, a 

Suzuki, az AUDI, a Daimler-

Mercedes, az Opel csak 

egy-egy, önmagukban is 

városrésznyi, ipari park 

méretű saját területen 

képesek önnön 

elvárásaiknak megfelelően 

működni.  

Az ilyen nagyságú területfoglalás gyakran komoly környezeti és 

városszerkezeti konfliktusforrás is.  Mellettük egyre inkább  szükség lenne a 

lakóterületekhez közeli, vagy azokba integrált munkahelyekre is. Jó 

példákat szolgáltatnak erre a közelségre a kisebb  vidéki városainkban jó 

lépték- és profilválasztással  kialakított ipari parkok.   

 
 
Győr város területének közel negyedét foglalják el a K-i  

ipari területek: látható, hogy az AUDI és a RÁBA területe 

kétszerese az országban legnagyobb Győri Ipari Parké-

nak, s jelentősek az ékterületek is, mint az Integrál-Parké 
 

3. ábra 

 

Audi 

 
 

Hatvan lakóterületéhez  ÉK-felől csatlakozik a városhoz 

viszonyítottan arányos méretű ipari parkja, ahol kis 

környezetterhelésű üzemek települtek, s a közéjük  

tömegtagolásával a legnagyobb Bosch is illeszkedik 
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Már a modern építészet alapelveit 

kongresszusok során át megfogalmazni és 

elterjeszteni törekvő CIAM  által 1933-ban 

közzétett Athéni Charta kimondta a 

várostestet alkotó lakónegyed, gyárnegyed, 

igazgatási negyed és a szórakozást, pihenést 

szolgáló városrészek definitív 

megkülönböztetésekor, hogy ebben a 

rendben az ipari zónának függetlennek kell 

lennie a lakó zónától. Ez a lényegét tekintve 

helyes városrendezési, területfelhasználási 

alapelv a II. világháború után is évtizedeken 

át élt s lassan dogmává merevedve oda 

vezetett, hogy a koncentrált  lakóterületek 

egyre hatalmasabb, munkahelyek nélküli, 

csak alapellátási funkciókkal rendelkező  

lakótelepekké, alvóvárosokká váltak, 

ahonnan a dolgozók eljuttatása a 

koncentrált ipari területekre mindinkább 

körülményessé vált, közlekedési problémákat 

és további környezetterhelési hatásokat is 

kiváltva. Látható, hogy mára az 

alapértékeket nem feladó, de az új 

felismeréseket is felhasználó, differenciáltabb 

megközelítésre lenne szükség. 

 

Megfigyelhető az is, hogy szinte 

megoldhatatlanul hiányzik ezeknek a 

szegregált, városszélre került hatalmas ipari és 

logisztikai parkoknak a városszöveti 

illeszkedése, s nem pusztán a lépték-konfliktus 

miatt. Gyakorta egy sajátos, heterogén, 

inkoherens szubarchitektúra, ügyetlen doboz-

környezet alakul ki ezeken az egyes esztéták 

szerinti „nem-helyeken”.  

Ha a további lehetőségek között vizsgálódva 

a deklaráltan ipari övezeti minősítésű 

területek helyett az ún. barnamezős 

telepítésű beruházásokra gondolunk, az ilyen, 

- hazánkban inkább csak Budapesten és néhány  nagyobb vidéki 

településen fellelhető-, városokon belüli, mára kiürült-lepusztult egykori 

ipari zónákban  az ún. rozsda- és ékterületeken csak korlátozott 

 

Gizella Mill Loft, Budapest IX. 

 

„Dorottya udvar”-irodaház,  

Budapest XI. 

 

MEO – Kortárs Galéria az egykori 

újpesti bőrgyár épületeiből  
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mértékben lehetséges az ipari funkció 

visszaállítása, ezeknek a területeknek sokkal 

inkább az érintett városrészek életre 

keltésében lehet nagyobb szerepe.  

De ebbe az ipari múltat, s ezzel egyfajta 

speciálisan helyi  kulturális örökséget is 

revitalizáló urbanisztikai megközelítésbe az is 

beleférhet, hogy komoly környezetterhelést 

nem eredményező, jellemzően irodai, de akár  

szolgáltató, kutató-fejlesztő, esetleg korszerű 

elektronikai, finommechanikai, könnyűipari 

„soft” termelő munkahelyek is kerüljenek a 

közösségi és lakó funkciók mellé, ismét 

közelebb hozva a dogmatikusan alkalmazott 

zónaelv miatt a városszélekre, városon kívüli 

koncentrált ipari területekre kiszorult 

munkahelyeket.   

Látható, hogy a tradicionálisan jelentős ipari 

kerületek, mint Budapesten Angyalföld, 

Ferencváros, Kőbánya, Csepel, de kisebb 

léptékben számos vidéki  városunk egyes 

településrészei is olyan erős szimbiózisban éltek 

és élnek ma is a hosszú idők folyamán oda 

betelepedett iparral, hogy ennek a 

helyzetnek a teljes felszámolása nemcsak 

irreális, de értelmetlen gondolat lenne.  

Foglalkoztatási szempontok is indokolnák a 

lakóterületekhez kifejezetten közeli 

munkahelyek  létesítését, mai szemléletű 

újrateremtését.  

Ezért ítélhetjük szerencsésnek és példaadónak 

az olyan projekteket, mint amilyen 

Budapesten az óbudai Graphisoft park, vagy  

a Richter Gedeon és a Robert Bosch cég  

 

 

 

Budapest-Kőbánya, a Richter 

Gedeon gyógyszergyár fejlesztései 

 

Budapest, Millenáris Park az egykori 

Ganz-területen 

 

Pécs, Zsolnay-negyed 

 

Budapest-Kőbánya, a Robert 

Bosch Kft. tervezett fejlesztései a 

volt EVIG-tömb területén 

 

Graphisoft park : fejlesztés a volt  

Óbudai Gázgyár területén 
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jelentős  méretű, részben már megvalósult fejlesztései Kőbányán a 

Gyömrői úton, ahol az igénybevett elavult, leromlott ipari területek 

szanálása és környezetvédelmi kármentesítése, a tágabb környezet 

feljavítása  is megtörténik általuk. 

 

A még megmenthető állapotban fennmaradt  karakteres ipari örökség 

megőrző hasznosítása,  egyedi, loftlakásos és  kulturális közösségi terekké 

vagy éppen attraktív irodaházi munkakörnyezetté átalakítása (nemzetközi 

szakszóval az ún. adaptive reuse) is egy kicsi, de izgalmas szegmense 

ennek a feladatkörnek, néhány olyan már megvalósult erős példával, 

mint a pécsi EKF Zsolnay-negyed, Budapesten a Ganz-gyökerű Millenáris 

Központ, az újpesti MEO, a Gizella malomból lett Mill Loft vagy az egykori 

osztrák-magyar monarchiabeli hadtápközpontból, utoljára Caola-gyári 

épületből létrehozott Dorottya-udvar újjávarázsolt együttesei.  

 

A tájékozódás és összevetés érdekében ismét izgalmas a kitekintés a hazai 

körülmények közül a teljes európai, vagy akár világszíntérre is: oda, ahol a 

már-már túlfejletten jóléti, posztindusztriális fogyasztói társadalmi viszonyok 

között a mi térségünk tévutas, hanyatló időszakának  évtizedeiben 

mostanra szinte  már minden elkészült és felépült, ahol a fokozott környezeti 

érzékenység, a fenntarthatóság, s a globalizáció mai gazdasági 

kihívásaival küzdve az ipari termelésnek  az olcsóbb munkakörülményeket 

megengedő, nagyobb profitot ígérő más, fejlődő térségekbe történő 

kihelyezése mellett a meglévő együttesek  minőségi  átalakítása-

megújítása látszik tendenciaként kialakulni. Ebben a fejlett közegben a 

nagyobb beruházói tudatosság és igényesség, az építtetői tőkeerő kedvez 

az építészeti minőségnek, az épületek építészeti arculatát is meghatározó 

merészebb innovációnak is.  

 Az előállítandó termékekhez kapcsolódó új verseny-, marketing- és 

presztízs-szempontok felerősödése  markáns formai- építészeti arculatú, 

sztárépítészek által alkotott új épületek, progresszív példák létrejöttét is 

lehetővé tette: James Stirling és Michael Wilford melsungeni Braun-gyári 
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együttese, a  Vitra design-bútorgyár 

sztárépítészek sora (Alvaro Siza, Nicholas 

Grimshaw, Zaha Hadid, Frank O. Gehry, 

Tadao Ando, SANAA, s a világsikerek után a 

„hazai pályán” Herzog&deMeuron) által 

alkotott épületei Weil am Rheinben, Bázel 

közelében,  vagy Zaha Hadid lipcsei BMW-

gyára, de folytathatnánk a sort Jean Nouvel, 

Norman Foster, Richard Rogers műveinek 

említésével, további neves dán, svájci, 

osztrák és német alkotók épületeivel, melyek 

a „hétköznapok” építészetének, szemléle-

tének  fejlődéséhez is fontos impulzusokat  

adhatnak.   

 

Ebben a kitekintésben is jól látható, hogy az 

izgalmas kortársi architektúrával fókuszba 

helyezett  ipari örökség,  a múlt és az akár 

merész modernség dialektikája mai 

közösségi, kulturális, sőt lakó és munkahelyi 

funkciókat befogadva-ötvözve, további 

épületeket is odavonzva, akár új 

városfejlődési pólusokat, attraktív turista-

célpontokat is generálhat, például Bécs: 

Gasometer-City, Ruhr-vidék/Essen: Zollverein 

épületegyüttes, Madrid: Caixa Forum, 

Hamburg: Elbphilharmonie.  

 

 

 

 

 

 

 

A nemzetközi sztárépítészek által 

tervezett VITRA design-bútorgyár 

épületegyüttese Basel mellett 

 

Braun-gyári épületegyüttese, 

Melsungen,építész: Stirling&Wilford 

 

BMW-gyár, Lipcse – építész: 

Zaha Hadid 

 

Caixa Forum, Madrid -  építészek: 

Herzog & de Meuron  

 

Zollverein épületegyüttes, Essen 

 

 

4. ábra 
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4. TECHNOLÓGIAI ÉS MUNKAHELYI KÖRNYEZETTERVEZÉS MA: AZ                

ÉPÜLETEGYÜTTESEK JELLEMZŐ ÉPÜLETRÉSZEIRŐL 

 

A fejezetben szeretnénk a mai ipari épületegyüttesek jellemző fő 

komponenseit a telepítéstől kiindulóan egyes fő épületrészekig  sorra 

véve részletesebb ismertetést adni ezek tervezési és kialakítási jellemzőiről, 

konkrét példákkal is illusztrált lehetséges építészeti megoldásairól annak 

érdekében, hogy ezek alapján néhány általános munkakörnyezet-

alakítási tanulság is megfogalmazható legyen.  

4.1. Telepítés, helykijelölés  

Az ipartelepítés nemcsak a vállalkozó beruházóra és tervezőjére tartozó 

műszaki-gazdasági és építészeti döntés, hanem nagyobb tervezett 

létesítmények esetén regionális vagy akár országos gazdaságpolitikai, 

iparpolitikai szempontok által is befolyásolt kérdés lehet. Nemcsak az 

egykori központi tervgazdálkodás korában volt ez így, hanem napjaink 

versenypiaci viszonyai között is jellemző. Az építész megbízójának igénye 

szerint felelősségteljes szerepet kaphat az ilyen döntésekhez szükséges 

elemző előkészítésben, megvalósíthatósági vizsgálatokban, vagy 

munkahely-teremtési, fejlesztési pályázati anyagok koncepciózus 

építészeti mellékletének összeállításában is.  

4.2. Beépítési és arculatképzési szempontok: jellegzetes 

területfelhasználási elemek,  épület-elhelyezési, bővítési és tagolási 

megoldások a telken belül  

A beruházási döntést követően a telken belüli elrendezésnél az általános 

és egyedi  szabályozási előírások alapján lehetséges beépíthető építési 

hely meghatározásával kezdve, a szükséges kiszolgáló közmű- és 

közlekedési kapcsolati lehetőségek, terepviszonyok és természetesen a 
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körülvevő környezeti-táji arculat elemzése után a távlati fejlesztési-bővítési 

lehetőségekre is figyelemmel kell a beépítés alapvető struktúráját 

meghatározni a tervezési program technológiai, funkcionális és 

nagyságrendi alapvetésének megfelelően.  

Helyes már az első épület elhelyezési döntéseket is az elképzelt végső 

használati rendet és  kiépítettséget  bemutató koncepcionális beépítési 

tervből visszavezetni. Vízió és  jövőkép nélkül  se jó üzleti terv, se jó épített 

munkakörnyezet nem születhet.  

Az átgondolt beépítési koncepció alapvetően meghatározhatja a 

gyakran több építési ütemben kiteljesedő épületegyüttesek építészeti 

megjelenési és használati minőségét, gazdaságosságát, akár városi, akár 

a ma jóval gyakoribb zöldmezős,  ipari parki, esetleg táji kontextusban. 

Rendezett, szellemes, tartalmukat hitelesen kifejező  kompozíciókat 

generálhat, cáfolva ezzel a nyilvánosságban és még az építész  

szakmában is gyakori vélekedést, hogy minden ilyen létesítmény  „épített 

környezetszennyezés”, fantáziátlan „dobozolás”.  

Tárgyunk  létesítményeinek döntő többsége a „külvilágtól” kerítéssel 

elhatárolandó, s járulékos vagyonvédelmi és biztonságtechnikai 

rendszerekkel is védett  üzemi területet igényel, amely csak  ellenőrzött 

beléptető-kiléptető pontokon nyílik meg. Ugyanakkor a tervezendő 

munkakörnyezet komplexitásához tartoznak az üzemi területen kívüli, de 

éppúgy a saját telken elhelyezendő olyan létesítmények is, mint a 

dolgozói és látogatói személygépkocsi parkolóhelyek, a kétkerekűek, első 

sorban a kerékpárok tárolóhelye, s nagyobb dolgozói létszám esetén az 

üzemi saját szervezésben működő, vagy települési közösségi közlekedési 

eszközök -jellemzően kisebb-nagyobb autóbuszok- le- és felszálláshoz 

megfelelő  kapacitású és megoldású megállója, de a szállítmányozó 

tehergépjárműveknek az üzemi területen kívüli  várakoztatásához  

szükséges felületek is. 

A rendeleti követelmények alapján biztosítandó szgk-parkolóhelyek  

általában nagy száma miatt a szűkösebb, speciális helyzetű telkek 

esetében a parkolás megoldása önmagában is jelentős feladattá válhat, 
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melyhez a tárgyunkban a közlekedési létesítmények csoportjában önálló 

feladatokként is kategorizálható parkolóházak, parkoló-lemezek, 

mélygarázsok, tetőszinti parkolók tervezési eszköztárát  szükséges 

alkalmazni. 

Ugyanakkor az ipari parki, vagy más „zöld mezős” telepítésű feladatoknál 

jellemzően olyan méretűek a telkek, hogy azokon lehetséges és a 

gazdaságossági szempontok miatt célszerű a parkolás legegyszerűbb,  

térszíni megoldása. Ez sem pusztán közlekedéstervezői szakfeladat, mert 

éppen a nagy férőhely-kapacitás miatt a jó elrendezés, a bejáratokhoz 

való optimális kapcsolódás, a teljes kertépítészeti koncepció részeként 

kialakítandó igényes növényesítés és külső környezetalakítás az építész 

koordináló figyelmét is igénylik.   

A látogatói parkolók gyakorta külön kijelölt szektort igényelnek, emellett 

nagy figyelmet kell fordítani az akadálymentesen méretezett, 

mozgássérültek által igénybe vehető beállóhelyek jó elhelyezésére is.  

Az üzemi területen belüli forgalmat, az utak, térburkolatok jó rendjét  az 

ideális, kereszteződésektől mentes  anyagáramlás, a nyersanyagok és a 

készáruk mozgásának hatékony szervezettségét kereső logisztikai 

szempontok határozzák meg, de mellettük a tűzvédelmi járműmozgások 

lehetőségét, az épületek körüljárhatóságát is  mindig át kell gondolni és 

biztosítani kell.  

Az építési helyen belül ipari termelő létesítmények esetében a beépítés 

legfőbb elemei a jellemzően földszintes, nagy alapterületű 

üzemcsarnokok.  Nincs egyedül érvényes megoldási képlete annak, hogy 

ezeken belül, vagy ezekhez hogyan kapcsolódnak a raktári, áruforgalmi, 

közmű- és energiaellátó valamint adminisztrációs és szociális rendeltetésű, 

esetleg más további speciális zónák, épületek, épületrészek, de alapvető 

elrendezésük, elhelyezésük célszerűen a munkafolyamatok sorrendjét, 

logikáját  kell, hogy kövesse.  
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A más épületfajtáknál gyakran kedvező, pavilon-elvű, szabadon álló 

épületekre tagolás itt egy létesítményt tekintve többnyire indokolatlan és 

ritka, mert a technológiák döntő többsége egyértelműen zárt tereken 

belüli közvetlen kapcsolatokat, ún. tömbösítést igényel. A pavilonos 

rendszer ezért inkább nagyobb épületegyüttesek megfogalmazásakor, 

továbbá  önmagukban is  kompakt, bizonyos mértékig vagy teljesen 

autonóm  üzemegységek, épületek ipari campus, vagy irodaházi-

intézményi campus jellegű beépítési elrendezésekor fordul elő.  

Nagy területű telken, jelentős távlati bővítési szándékkal induló üzemek 

elhelyezése esetén  a sávos, 

lineárisan folytatható rendszer lehet 

előnyös, mert ebben a képletben a 

folytatólagos, additív továbbépítés 

az alapvető forgalmi, 

infrastrukturális ellátási és 

anyagáramlási elvek megtartása 

mellett, a működő részek minimális zavarásával megoldható. A már 

működő üzemrészek  zavartalanságának biztosítása mindig  alapvető 

igény a  bővítések idején, így ezekről a folyamatokról is előre kell 

gondolkozni, már a beépítési 

koncepció megalkotásakor. 

Önálló, párhuzamos  beépítési 

sávokat képezhet például a 

komplex termelési főépületek sora, 

és mellettük  a léptékükben 

rendeltetésükben ezektől különböző kiszolgáló épületek, de további  

tagolással esetleg a szociális és adminisztratív, a termelési, a raktározási-

áruforgalmi és a kiszolgáló épületek, a parkolóhelyek is. 

A   kisegítő és műszaki kiszolgáló funkciók (pl. kazánház, hőközpont, víz- 

és szennyvízkezelő központ, hűtőgépház, kompresszorház, tűzvédelmi 

sprinkler rendszer központi oltóvíz-tárolója és szivattyúgépháza, 
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transzformátor állomások és elektromos fogadó-kapcsolóterek, szakosított 

hulladék- és göngyölegtárolók, karbantartó műhelyek, tartósteszt-

központok, stb.)  kifejezetten kedvezően csoportosíthatók, 

központosíthatók,  és önálló melléképületbe, épületsávba rendezhetők. 

Ezzel speciális építési és megközelítési igényeik is egyszerűbben 

kielégíthetők, esetleges zavaró hatásaik (pl. erős zajhatás, tűz- és 

robbanásveszély, sugárveszély, stb.)  a  főépülettől  függetleníthetők. 

A főépületeknél klasszikusnak nevezhető a fejépület–csarnok tagolás. 

Ezekben az esetekben az irodai, öltözői, éttermi és más kiszolgáló 

funkciókat tartalmazó, gyakran többszintes „fejépület” akár közvetlenül 

összeépül a gyártócsarnokkal, vagy valamilyen köztes, átmenetet-

összeköttetést biztosító traktussal kapcsolódik ahhoz.  

A tömbösített, kompakt telepítési 

egységeknél a központi magot 

képező gyártócsarnokot egy  

hangsúlyos  fejépületi sáv  helyett 

akár  csak egyetlen bővítési oldalt 

szabadon hagyva, szinte 

körbefoghatják a szükséges 

különféle,  differenciált tömeg 

képzésű kapcsolódó épületrészek 

(adminisztrációs épület, logisztikai-árufogalmi épület, energiaközpont, 

sprinkler-központ, szelektív hulladékgyűjtő épület, öltözőépület, étterem-

konyha épület, stb.) mindig a belső használati és technológiai 

összefüggések logikájának megfelelő pozicionálással és  rácsatlakozással. 

 

4.3 Gyártó- és szerelőcsarnoki, raktározási munkakörnyezet 

A gyártáshoz a magas belső flexibilitási igény és logisztika szempontjai 

általában nagy szabad fesztávú, nagy belmagasságú egybefüggő 

csarnoktereket igényelnek, azonos padlóvonal magassággal, hiszen 

minden kényszerű szintváltás lassítja a belső mozgásokat, megnehezíti a 
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gyakran  hosszú, szekvenciális elvű, többségében horizontális szerveződésű 

gyártó- és szerelősorok, gépcsoportok optimális elhelyezését. A lapostetős,  

földszintes csarnokokban legfeljebb egyes  térrészekben, lokálisan 

jelennek meg a csarnok belmagasságát kihasználó osztószintek egyes 

kisebb belmagasságot igénylő 

munkaterek, pl. ún. gyártás-közeli 

termelésirányító és fejlesztőmérnöki 

irodák, mérőlaborok, a rövid 

munkaszünetekhez kapcsolódó 

pihenő- és  mellékhelyiségek, vagy 

más műszaki kiszolgáló, 

épületgépészeti terek számára. 

Mindezeket a technológiai és műszaki 

jellegű munkakörnyezet-alakítási 

igényeket és  következményeiket az 

emberi munkavégzés feltételeinek 

szempontjaiból is értékelnünk kell. Az 

akár több 10 000 m2-es egybefüggő 

alapterületű, gyakran speciális teremkondíciókat igénylő nagy 

csarnokterekben nemcsak a természetes átszellőzés lehetősége szűnik  

meg, hanem a természetes benapozás általi megvilágítás, általában a 

külvilággal való vizuális  kapcsolat is korlátozottá válik, annak minden 

közérzeti, biztonsági, tájékozódási következményével. A tetőoldali 

bevilágítás eszköztárának (a hő és füstelvezetéshez amúgy  is szükséges 

pontszerű vagy sávos elrendezésű bevilágítók, a tradicionális ipari 

formakincsből ismert laternás, bazilikális kiemelésű  vagy shed-rendszerű  

tetők) használata valamelyest orvosolhatja ezt a hiányt, de ugyanakkor 

mind hővédelmi-árnyékolási szempontok, mind a csarnokok  felső 

légterében gyakran a padlószinti munkatérre elhelyezett termelő 

berendezésekével azonos sűrűségű épületgépészeti és technológiai  

installáció erősen korlátozza is ezek hatását. Nagyon fontos ezért, hogy az 

épületburok zártságát a homlokzatok lehetséges  minél nagyobb, jó 
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természetes bevilágítást és szabad kitekintést, a bent dolgozók 

tájékozódását lehetővé tevő  megnyitásával, valamint az egybefüggő 

nagy alapterületű tereket tagoló fénykutak, fényudvarok és sávok, tágas 

átrium udvarok  tervezésével feloldjuk. Ezek az igényes kertépítészeti 

eszközökkel is vonzóvá tehető tágas belső udvar terek nemcsak járulékos 

bevilágítási-szellőztetési lehetőségként, hanem munkaközi rekreációs 

térként is nagy jelentőségűek.  

(Az univerzális csatlakozási-flexibilitási elvárások következtében a lég- 

technikai, elektromos  és technológiai vezetékrendszerek ma szinte kivétel 

nélkül a csarnok légterében kapnak helyet, a padlószerkezet teljesen 

vezeték mentes, eltűntek a palettáról a korábban gyakori 

padlócsatornák, aknák, vezetékalagutak. Az épületgépészeti 

berendezések pedig, különösen a nagy helyigényű hűtő és légkezelő 

gépek a tartószerkezeti zónába, pl. acélszerkezetű rácsostartók 

alkalmazásakor gyakran 3-4 m magasságú tartóközökbe, vagy 

kifejezetten a tetőszintre kerülnek. Műszakilag megoldható ez  épített  

burkolat nélküli kültéri, ún. rooftop készülékekkel is, de üzemeltetési és 

különösen építészeti megjelenési 

szempontból sokkal szerencsésebb, ha 

a kiszolgálandó csarnokhajók 

középtengelyében végigfutó tetőszinti 

gépház, ún. penthouse készül e 

berendezések és további ellátó 

rendszerek számára. Ez formailag akár 

a történeti  ipari csarnokok  bazilikális 

kiemelésű középső traktusát is idéző 

felépítmény lehet, - melyből kedvezően biztosítható az üzemcsarnok 

kiszolgálása a födém alatti tartószerkezeti zónában kifejtett, arányos 

elosztású, tiszta nyomvonal-struktúrájú légcsatorna és vezetékhálózattal. 

Egy ilyen hosszú gépészeti penthouse a fűtési-hűtési, elektromos és 

speciális médiumokat, tűzivizet, sűrített levegőt, nemes gázokat, stb.  
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közvetítő gerincvezetékeivel rendszerint egy a külső víz-, villamos és 

földgáz-ellátást fogadó-átalakító  ún. energiaközponti épületrészekhez 

kapcsolódik.  Ez közvetlen épület-csatlakozással, vagy komplex 

vezetékfolyosóval, esetleg vezetékhíddal történhet azon esetekben, 

amikor a kiszolgáló épületfunkciók a 

főépülettől független külön 

épületsávban települnek. 

Többszintes, emeletes kialakítás 

ritkábban, inkább csak kisebb 

épületeknél, vagy speciális 

esetekben, vertikális technológiai 

folyamatok kiszolgálásra, esetleg 

szűkösebb, kisebb beépíthetőségű telekadottság esetén fordul elő, akkor 

is a mértékadó földszintes  zónával kombinálva. A csarnokterek alatt 

pinceszint is csak nagyon ritkán, inkább csak lokálisan, technológiai 

műtárgy vagy épületgépészeti kiszolgálótér jelleggel készül.  

4.4. A nyersanyag- és készáruforgalom, raktározás, logisztika terei 

A raktári nyersanyag- és késztermékforgalmi zónákat a termeléshez közel, 

zárttéri elérhetőséggel, de térben attól elhatároltan célszerű elhelyezni. Ez 

azért is szükségszerű, mert az anyagok és termékek akár csak átmeneti 

idejű  koncentrált tárolása általában magas fajlagos tűzterhelést is 

eredményez, így a raktározási épületrészekben megengedett tűzszakasz-

nagyság az üzeminél jelentősen kisebb. A feldolgozásra, megmunkálásra 

érkező szállítmányokat fogadó és a készterméket  kibocsátó expediáló 

terek a logisztikai koncepció igénye szerint egymástól akár  markánsan 

elkülönítve, például eltérő épület homlokzatokhoz csatlakozóan, más 

esetekben  összevontan is elhelyezhetők. Ezek a fogalmilag egyszerű nek 

tűnő  zónák kifejezetten speciális munkakörnyezeti igényeket hordoz 

hatnak:  a szállítási módok és járművek kapcsolódási igényének, valamint 

a  rakodás jellegének megfelelően változó megoldásokkal, de e terek 

kapcsolata a kültérrel sokkal intenzívebb, mint a gyártócsarnokoké, ezért 
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a teremkondíciókkal kapcsolatos elvárások kielégítése nemcsak 

épületgépészeti, hanem építészeti tervezési feladat is. Önmagukban is 

egyfajta átmeneti teret képeznek, de általában a kapuk időjárásvédő  

zsilipterekkel, előtetőkkel történő 

kiegészítő védelme is indokolt. 

Számos olyan nyersanyag, félkész 

komponens és termékfajta is van, 

amelyek esetében szigorú 

követelményeket határoznak meg a 

tárolási-szállítási hőmérsékletet 

illetően, ami speciális terek, 

térkapcsolatok biztosítását igényli, 

más esetekben  a hirtelen  hőmérsékletváltozást kell elkerülni, 

temperálható terek közbeiktatásával. A számtalan speciális technológiai 

példa közül erre két kézzelfogható példa: az elektronikai gyárakban 

felhasználásra kerülő nyomtatott áramköri lapok, mikroelektronikai 

komponensek esetében a kívánatostól eltérő legkisebb hőmérsékleti és 

páratartalmi eltérés is selejtet eredményezhet, ezért a beérkező 

szállítmányok gondos előkészítő „akklimatizálása” szükséges az arra  

alkalmas átmeneti térben. Hasonlóan kritikus lehet, minőségi problémát 

okozhat a nyomdaiparban a papír egyenetlen hőfoka és 

nedvességtartalma, ezért ott a zsilipelt  árufogadást követően vagy a 

végső felhasználással azonos körülmények között, vagy rögtön a nyomda 

csarnok terén belül kell gondoskodni a több tonnás újságpapír-hengerek 

kondicionáló  előkészítéséről. Ez jelentős térigényt, ráadásul koncentrált 

magas tűzterhet generál. 

A földszintes és többszintes  terek lehetséges előnyös kombinációjának  

egyik előfordulási példája a mai koncentrált raktározási és termék elosztási 

igényeket szolgáló magas raktár, amelynek a nagy belmagasságú, 

magaspolcos állványzattal és speciális rakodógépekkel felszerelt tere 

mellett egyes traktusokat többszintesen alakítanak ki szortírozó, 

csomagoló, expediáló tevékenységek számára, kihasználva az 
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alapterületileg koncentrált elhelyezést és a rövidebb anyagmozgatási 

útvonalakat. Az építészeti tömegformálást, homlokzatképzést befolyásoló  

sajátossága ennek az 

épületfajtának, hogy a raktári terek 

egyáltalán nem igényelnek ablakot, 

természetes bevilágítást, 

ugyanakkor a hő- és 

füstelvezetéshez, légpótláshoz 

nyílásokról kell gondoskodni. 

A raktári-átrakodási funkció még az ún. „just in time” elvű – éppen akkor, 

éppen annyi érkezik, amennyi 

szükséges- nyersanyag- vagy 

alkatrész-szállítási rendszerben sem 

mellőzhető, mert biztonsági puffer-

készletre mindig szükség van.  

A szállítójárművek kapcsolódását az 

épülethez azok nagysága, a 

rakomány  jellege, s a megkívánt 

rakodási forma határozza meg. Gyakori a teherautóknak a fogadótérhez 

való „dokkolását” magasságkiegyenlítő berendezéssel  kombinált tömített 

kapukon keresztül lehetővé tevő 

süllyesztett udvaros megoldás, ami a tolatási-manőverezési terület és az 

1,20 m-es szintkülönbség létre hozásához  szükséges kis meredekségű lejtő 

jelentős helyigényének figyelembe vételét igényli a beépítésben. Az ilyen 

töltési-ürítési rakodás  hátránya, hogy csak a jármű rakterének hátsó 

ajtaján keresztül történhet. Ezért is gyakran igény a logisztikusok részéről az 

oldalrakodás lehetőségének biztosítása is, süllyesztett udvari beállással, 

vagy újabban gyakran  süllyesztés nélküli,  szintbeni beállással előtető alá, 

esetleg zárt, temperált  rakodó/ átrakó csarnokban, mert  ezekben az 

esetekben  a szállítmányi raktér mindkét hosszoldala felnyitható és a 

rakodás villástargoncák segítségével nagyon gyorsan elvégezhető.  
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Speciális kötöttségekkel jár a létesítése és üzemeltetése, de vasúti szállítás 

gazdaságossága miatt a nagy raktárbázisokhoz és egyes iparágak (pl. 

fémmegmunkálás, autóipar) nagyobb üzemei, gyártelepei esetében  ma 

is szükséges és hasznos az iparvágány csatlakoztatása, előtetővel védett 

rakodóperonnal, napjainkban egyre inkább zárt fogadó-rakodó 

csarnokkal.   

4.5. Porták, recepciók 

A porták, recepciók szerepe mára különösen a nagy épületegyütteseknél 

a korábbiakhoz képest jelentősen megváltozott, felértékelődött, ezért  

ezek a nagy együtteseken belüli kisebb egységek  külön kiemelést  

érdemelnek. Nemcsak azért, mert a munkahelyek többségénél a „be- és 

kiléptetés” mind a munkaidő-ellenőrzés, mind az egyre erősödő logisztikai, 

biztonságtechnikai és vagyonvédelmi szempontok miatt már általánossá, 

és egyre összetettebb folyamattá vált, hanem azért is, mert –éppen ezzel 

összefüggésben- egyre több új funkció térigénye helyeződik a 

portaépületekbe, köztük a 24 órás 

tűzjelző- és épületfelügyeleti 

központ, az üzemi őrző- és 

vagyonvédelmi szolgálat 

helyiségei, az öltöző csoporttól a 

térfigyelő kamera rendszer 

monitor- és szerver-helyiségeiig 

terjedő skálán.  

Fontos szempont a porta jó észrevehetősége  éppúgy, mint  belőle a jó 

kilátás az ellenőrizendő bejáratokra, forgalomra. Jellemzően szabadon 

álló, földszintes megoldású épület, de a kiegészítő funkciók nagyságához 

és jellegéhez alkalmazkodva előfordulhat kétszintes kialakítással is, vagy 

helyet kaphat egy többszintes, vegyes rendeletetésű épület földszintjén is , 

lehetőleg jó természetes kilátással a fő forgalomra, távfelügyeleti és 

kommunikációs rendszerekkel megerősítve.  
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A külső közterület és a belső üzemi terület közötti „határállomást” képező 

hagyományos portaépületekhez gyakorta kapcsolódtak, de a maiakhoz 

is csatlakozhatnak speciális műszaki terek (transzformátorkamrák, 

elektromos fogadók, sprinkler-központok, a közműszolgáltatók által 

könnyen elérhető fogyasztás 

mérő helyiségek), továbbá 

fedett-nyitott kerékpártárolók. 

Újabb trend, hogy akár olyan 

reprezentatív funkciók, mint az 

üzem bemutatásra érkező 

látogatókat fogadó központ, kisebb termék bemutató-értékesítő vagy 

ajándékbolt, továbbá üzleti tárgyalók, esetleg üzemorvosi és tanácsadó 

helyiségek,  munkaerő-felvételi HR-irodák is tudatosan itt kapnak helyet.  

Megemlíthető, hogy egyes nemzetközi példáknál olyan további 

egységek, mint az üzemi karbantartó központ, az üzemi tűzoltóság, sőt 

akár a dolgozók gyermekei számára létesített óvoda vagy napközi otthon 

is a portához kapcsolódnak.  

Érdemes ezt a felértékelődési-bővülési tendenciát példákkal kísérten 

részletesebben is vizsgálni, mert mindez a portai térigényben, az egész 

tervezett együttest fémjelző építészeti arculati elvárásokban is jelentős 

következményeket okozott, s így ez a kezdetekben a nagy épületegyüt- 

teseken belül nagyságrendileg, építészetileg gyakran  alárendelten kezelt 

elem az utóbbi évtizedekben jóval nagyobb jelentőségűvé vált, gyre 

többször kiemelt elvárás a reprezentativitás. 

A porták hagyományos, alapvető rendeltetése a személy – és a 

teherforgalom ellenőrzött lebonyolítása. Sokszor elégséges egyetlen ilyen 

célú központi épület, de nagyobb térbeli kiterjedésű együtteseknél, 

speciális megközelítési adottságoknál, vagy a különféle forgalmi áramok 

szétválasztási igénye esetén több, esetleg szakosított porta elhelyezése és 

testreszabott megoldása is szükséges lehet, a beépítési koncepción 

alapuló lokalizálással. (pl. AUDI Győr). Éppen az egyedi adottságokhoz és 

igényekhez való alkalmazkodás feltételei miatt, a megoldások nem 
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standardizálhatók. A személyforgalom portai ellenőrzésében  lényegesen 

különbözik a dolgozói forgalom és a 

látogatói forgalom kezelése.  

Az alkalmazottak mára a munkahelyek  

széles körében elterjedten egyéni, 

fényképes mágneskártyával 

rendelkeznek, mely mind a személyi 

azonosításhoz, mind a munkaidő-

nyilvántartáshoz alkalmas, és lehetővé 

teszi a dolgozók számára a beléptető 

rendszereken való gyors és regisztrált 

bejutást, melynek különösen a 

munkakezdési vagy több műszakos  

üzemeknél a műszakváltási terhelési 

csúcsidőszakokban  van nagy 

jelentősége.  

Az ellenőrző pontokon  egyesével 

történő áthaladást ún. forgókeresztes 

vagy forgókapus, kártya olvasóval 

ellátott berendezések- kel oldják meg, 

melyekhez speciális esetekben még a 

repülőterekről is jól ismert fém- kereső 

detektoros kapukon való áthaladás 

kényszere is hozzá- rendelődik. Ez a dolgozói forgalom jellemzően a 

portaépület részét képező fedett-nyitott térben, míg egyes esetekben zárt, 

temperált  átmeneti épülettérben zajlik. 

Többnyire nem általánosan, hanem véletlen-generátor általi kiválasztással 

táskaellenőrzés, esetleg alkoholszondázás is  történhet a portán. E speciális 

ellenőrzési feladatok alkalmas lebonyolításához -az emberi méltóság  

tiszteletére is kiemelt  figyelmet fordítva-, megfelelő útvonalakat és 

helyiségeket kell biztosítani a tervezéskor. 
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A látogatók, és más, belépőkártyával nem rendelkező személyek 

regisztrációja, beléptetése körülményesebb, nagyobb adminisztrációt 

igényel, így ez már a portaépület belső terében elhelyezett pultnál, 

recepciónál bonyolódik le. A portai pult egy általában több  

munkahelyes, funkcionálisan összetett berendezési elem, amelybe a 

létesítmény különféle ellenőrző és telekommunikációs rendszereinek 

kijelzői, kezelőtablói, monitorai is beépülnek. Amennyiben bizonyos 

eszközöket nem engednek bevinni az ellenőrzött épületbe vagy üzemi 

területre, azok regisztrációval egybekötött átvételéről és zárt őrzéséről is itt 

kell gondoskodni. 

Mind az irodaházi, mind az üzemi épületegyüttesek esetében jellemző 

gyakorlat, hogy a látogatóknak a pulthoz  kapcsolódó portai előtérben, 

előcsarnokban várakozniuk kell míg vendéglátójuk értük jön, vagy a 

biztonsági szolgálat egy munkatársa  elkíséri őket a létesítményen belüli 

„célállomásra”. E várakozási tereket és bútorzatukat építészetileg és 

belsőépítészetileg is igényesen megfogalmazva, a várható forgalomra 

tekintettel méretezve kell megoldani, járulékosan pedig célszerű 

csomagmegőrzőről, illemhelyekről, kisebb ivóvíz-,  üdítő-  vagy 

kávéautomaták elhelyezéséről is gondoskodni a vendégek számára.  

A nagy forgalmú és folyamatosan ellenőrzött portáknál a bankok is 

szívesen helyeznek el pénzkiadó ATM-bankautomatákat, ez a 

munkakörnyezeti komfort szempontjából is kedvező szolgáltatás. 

A másik fő portai feladat a szállítmányozó járműforgalom irányítása 

ellenőrzése, regisztrálása, a sorompók, kapuk, esetleg hídmérlegek 

működtetése. 

4.6.  Irodák, közös használatú, szociális rendeltetésű épületrészek 

(központi és gyártásközeli irodák, üzemi öltözőrend-szerek, éttermek és 

konyhaüzemek, sport- és pihenőterek)  

A termelési  célú munkakörnyezethez kapcsolódó, folyamatos változás-

élményt generáló, akár önálló arculatú mikro-világokként formálhatók  

ezek a terek és helyiségcsoportok.  
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Az irodák önmagában is összetett világa  

terjedelmes elemzés tárgya lehetne, 

hiszen mindennapjaink egyik 

leggyakoribb munkakörnyezete, az 

állami, közigazgatási szektortól a 

bankokon, szolgáltatási hívóközpon-

tokon át a versenypiaci meghatáro-

zottságú termelő munka világáig, de 

most a közcélú vagy   nagyvállalati, ma 

egyre elterjedtebben független, bérlők 

által belakott irodaház-komplexumok  

lehetséges belső rendszereinek, teljes 

körű városszerkezeti, városképi 

hatásainak és architektúrájának 

vizsgálata helyett kifejezetten a komplex 

üzemi és kutató-fejlesztő együttesek 

kontextusban előforduló néhány jellemző 

megoldásra koncentrálunk.  

Ebben az összefüggésben is alapvető, 

hogy az irodák elhelyezése, méretezése 

az ilyen létesítményekben a konkrét 

építtetői igények, a technológiai 

folyamatok és belső szervezettség 

ismeretében tervezhető meg. Szemben  

a  tágas téri adottságú üzemcsarnoki  

környezettel, ahol az egy  főre jutó 

fajlagos alapterület jellemzően 25m2/fő 

feletti,  az irodai munkakörnyezet 

használati sűrűsége jóval magasabb, itt 

irányadónak ma a min. 8-10 m2/ 

munkahely fajlagos érték tekinthető.  

 

 

 

 

 

 

 

Egy örök érvényű előkép - Frank Lloyd 

Wright:  Johnson Wax Factory, 1936 
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A magas fokú flexibilitási elvárás a 

korábban bevett merev, sávos- folyosós 

térrendszerek helyett ma oldottabb, 

jellemzően nagyterű, a használat során 

megjelenő újabb és újabb  

munkaszervezési koncepciókat a belső 

válaszfal-rendszerek könnyű átszerelhető- 

sége révén követni tudó, variálható 

elrendezést igényel.  Ebben a 

struktúrában a  vertikális közlekedőket 

(lépcsőházak, liftek és előtereik, 

épületgépészeti vezeték-aknák) s az 

irodai munkakörnyezetet kiszolgáló 

alapvető szociális és műszaki 

helyiségeket (ruhatárak, illemhelyek, 

teakonyhák, elektromos és informatikai-

adatátviteli elosztók) csoportosító 

állandó magok helyes  kialakítása és jó 

pozicionálása kap kiemelt jelentőséget.  

E funkcinálisan „merev magok” az 

épületmerevítés feladatát is  képesek 

ellátni, így a kapcsolódó alapterületeken 

szabad,  tágas tengelyközű vázas 

téralakítás lehetséges. Az egykori, a 

természetes bevilágítási mélység alapján 

méretezett keskeny, oldal- vagy 

középfolyosós elvű épületsávok helyett 

jelentős beépítési mélységű, 

„tömbösített” alapterületek jelennek 

meg. A hagyományos kategorizálás 

szerint ezek nagy szélességi méretük 

révén a három sávos – két folyosós 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai irodai munkakörnyezet 
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elrendezési elv mai megvalósulásai, de 

bennük  a direkt lehatárolású  vízszintes 

elrendezésben a válaszfalas  elhatárolást 

igénylő egyéni vagy kis csoportos irodákat, 

kisebb-nagyobb tárgyalótereket  a nagyterű 

zónákkal kombináló megközelítés a  

jellemző. A természetes bevilágítással nem 

elérhető középső zónákba és sávokba 

célszerűen a térbeli leválasztás nélküli  

„rejtett” közlekedők, s a  nem  állandó 

használatú munkahelyek, tárgyalók vagy 

más  kapcsolódó kiszolgáló funkciók 

kerülnek, míg a természetes fénnyel is 

megvilágított külső traktusokban  települnek 

a csoportos és az egyéni irodák. A flexibilisen 

alakítható irodai zónákban az ilyen alaprajzi 

igényeket könnyen követni-kiszolgálni tudó 

belső szakipari szerkezetek szükségesek: az  

elektromos  informatikai vezetékezéshez és 

arra csatlakozáshoz bárhol  egyszerűen 

bontható modulelemes álpadló, rajta 

görgőálló, és elektrosztatikusan nem 

feltöltődő  melegpadló (szőnyeg, vagy 

tűfilc) burkolat, szintén modulméretű 

elemekből. Esztétikai és akusztikai  

szempontokat is kielégítő elemes 

álmennyezet, melybe a rejtett szerelésű 

épületgépészeti és installációs kiszolgáló 

rendszer összes látszó eleme rendezetten, jó 

elosztással beépíthető. A mobil 

válaszfalrendszerek tömör  vagy akár teljes 

felületén üvegezett emeletmagas elemeit 
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legjobban a csatlakozó-sávos hálózatú, ún. 

„Bandraster”-es álmennyezethez lehet 

csatlakoztatni.  Az ergonómiai, munka-

szociológiai és csoportlélektani szempontok 

egyre összetettebb munkakörnyezeti 

minőséget igényelnek az ott dolgozók 

számára: az általánosan is magas színvonalon 

biztosítandó épületgépészeti és elektromos 

kiszolgálás mellett lényeges komfort-tényező 

lehet  a bizonyos határok között  egyénileg is 

szabályozható munkahelyi világítás, 

homlokzati külső-belső árnyékolás és 

fényvédelem, légkondicionálás, valamint a jó 

munkahelyi zajcsillapítás, a magas design-

minőségű irodai bútorzat, különös tekintettel a 

használati igények szerint sokrétűen 

beállítható magasságú és dőlésű görgős, 

karfás munkaszékekre és a munkaasztalokra, 

fiókos irattároló konténerekre, kisebb 

paraván-rendszerekre.  

A mára gyakorlatilag kivétel nélkül 

számítógéppel, egyre összetettebb 

informatikai hálózattal kiszolgált képernyős 

munkahelyek mellé elengedhetetlenek a 

rövid munkaközi pihenőket szolgáló, új téri és 

kommunikációs impulzusokat kínáló közvetlen 

elérésű kiszolgáló terek, térrészek, az infó-

sarkok, a jól felszerelt teakonyhák. Bár üzemi 

öltöző az irodai munkához nem szükséges, 

kisebb ruhaváltó-ruhatároló gardróbok 

kedvezően egészítik ki a munkakörnyezet  
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komfortját. Néhány helyiséghez speciális  követelmények is kapcsolódnak: 

Zaj- és ózonkibocsátásuk miatt  helyes a nyomtatókat külön helyiségben 

vagy térrészben elhelyezni, s bár a munkahelyi dohányzást visszaszorító-

tiltó rendelkezések egyre eredményesebbek, a teljes megszűnéséig nem 

elkerülhető e kérdés alkalmas alaprajzi kezelése sem, független 

megközelíthetőségű és szellőztetésű helyiségekkel. 

A munkahelyi éttermek, konyhák létesítése nem feltétlenül törvényi vagy 

rendeleti kötelezettség, de nagy dolgozói létszám esetén, különösen az 

akár több műszakos 

munkaszervezéssel működő 

létesítményekben a hazai 

hagyományoknak is megfelelő, s 

az újabb szemléletű 

munkakultúrákkal is jól össze 

egyeztethető, célszerű és 

gazdaságos megoldás. A munka 

helyi étterem szinte kivétel nélkül önkiszolgáló elvű, gyorsan elérhető, így 

használata bármely munkarendbe jól illeszthető. 

Mára  kialakult a háttérben saját, nagy előkészítési, főzési és tárolási 

kapacitású báziskonyhákkal működő, az intézményeket, vállalatokat 

szervezetten kiszolgálni képes független élelmezési vállalatok piaci kínálati 

rendszere. A munkahelyi szolgáltatáshoz a helybiztosítás, a nagyságrend 

és a kínálati-kiszolgálási jelleg 

meghatározása után az építész 

számára   komoly felkészültséget 

igénylő, konyha-technológussal 

közösen megoldandó feladat a 

konyha helyiségcsoportjának, a 

dolgozói étteremmel kiegészülő 

térrend szerének a megtervezése.   
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A nagy vendég-létszámokat a mai szigorú higiéniai alapú minőség 

biztosítási elvárásokat (HACCP) teljesítve fogadni tudó, akár 600-800-1200 

ételadag/nap kapacitású üzemi éttermi konyhákban a konyhai 

személyzet minden más egységtől független helyiségeinek biztosítására, a 

több órás étel-melegentartási és más konyhatechnológiai kiegészítő  

igények, - mint egyebek között a szakosított tárolás és hűtés, a  nagy 

gépesítettségű mosogatás, a speciális hulladék-kezelés, önálló 

épületgépészeti kiszolgálás- kielégítésére olyan követelmények 

jelentkeznek, melyeket nagyrészt főzésre is alkalmas nagykonyhai 

berendezésekkel és speciális konyhaüzemi helyiségekkel lehet teljesíteni, 

mert ezek nélkül működés képtelen a rendszer. Ez a felismerés, 

gazdaságossági mérlegeléssel is alátámasztva- gyakorta eredményezi azt 

a döntést, hogy a vendéglátó 

vállalat külső báziskonyhájáról  

kiszolgált tálaló-konyhát a térigény 

jelentős növelése nélkül helyi 

előkészítési és ételkészítési  

lehetőségekkel bővítve alakítsák ki, 

mely  rugalmasan  tudja ötvözni a 

nagy étkeztetési szolgáltató 

hátterének előnyeit, a központi konyháról ételszállítással érkező fő napi 

menü-választékot  a helyben készülő „á la carte” kiegészítéssel.  Sokszor 

arra is van igény és alapterületi lehetőség is, hogy ne csak ilyen tálaló-

melegítő konyha, hanem nagy kapacitású főzőkonyha-üzem létesüljön a 

helyszínen, amely arra is alkalmas lehet, hogy egy nagyobb termelő 

együttesen belül decentralizáltan elhelyezett további dolgozói éttermeket 

is kiszolgálhasson báziskonyhaként. Akár egy központi „ételgyár”, akár 

egy-egy a termelő üzembe, irodai komplexumba kihelyezett főzőkonyha 

üzem önmagában  is összetett, speciális technológiai elvárás-rendet 

kiszolgáló  munkakörnyezet, melynek nemcsak az élelmiszerhigiéniai, 

hanem az épületgépészeti vonzatai is figyelemre méltóak. A tartósság, a 

jó megjelenés és a jó tisztíthatóság  érdekében általános az ívelt lábazati 
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elemekkel kiegészített csúszás mentes padlólapok, a rozsdamentes 

nemesacél anyagú, szinte kivétel nélkül elektromos üzemű készülékek, 

berendezések, s a modul-koordinált, ún. Gastronorm  konyhai edényzet 

használata. Ugyanez a ma legkorszerűbbnek  minősített, a mesterséges 

szellőztetés, páraelszívás és a világítás elemeit is integráló, öntisztító 

berendezéssel is felszerelt kombinált  Wimböck-Halton rendszerű 

álmennyezet anyaga is.  

Hasznos lehet az éttermi fogyasztótér és a konyhai főző-tálaló zóna között 

üvegezett tolófalas, vagy akár hangszigetelő redőnyös elválasztás 

alkalmazása, mert ekkor az étkezési időn kívül még jobban használható az 

étterem más,  fő rendeltetésén túli alkalmi rendezvénytermi, kiállítási  célra 

is. Az éttermi tér jól megválasztott mérete, igényes építészeti-

belsőépítészeti kialakítása, a külső térrel való kapcsolata jelentősen 

befolyásolhatja  a munka-

környezet egészének dinamikáját. 

A térileg is, minőségében is 

színvonalas munkahelyi étkeztetés 

olyan munkakörnyezet-alakítási 

tényező, fontos szociális többlet 

szolgáltatás  a munkáltató részéről 

a dolgozók számára, melynek a 

termelő munkát érintő pozitív 

hatása is  bizonyított.  

Az  üzemi öltözőcsoportok, illemhelyek kapcsán elemzésünkben néhány  

lényeges újabb tapasztalatot, tendenciát érdemes kiemelni. Öltözői 

helyiségcsoportokra a termelő üzemekhez kapcsolódóan van szükség. 

Napi használatuk csak perceket vesz igénybe a műszakváltási időszakban, 

de a munkakörnyezeti minőségben, a munkavállalói közérzet 

alakulásában betöltött szerepük jelentős, ezért szolgáltatási komfortjuk, 

méretezésük nem lehet igénytelen.  
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Elhelyezésük, tagolásuk az általános üzemszervezéssel, a flexibilitási 

elvárásokkal, de gazdaságossági szempontokkal is erős összefüggésben 

van.  E helyiségek esetében  is ideális lehet a szintkülönbségek  kerülése, 

azaz a termelő munkahelyekkel azonos szinten való elhelyezés,  de a 

helyszűke vagy más megfontolások mégis gyakorta indokolttá teszik, hogy 

ne oda, hanem pinceszintre, vagy emeletre, esetleg nagycsarnoki 

osztószintre kerüljenek.  

A jogszabályi alapú tervezési előírások a  munkavégzés jellege, a 

munkafolyamatok tisztasági-szennyezettségi foka szerint változó tartalmi 

követelményeket fogalmaznak meg a kialakításukat, s a tisztálkodási 

berendezések szükséges számát illetően.  

Manapság már nagyon ritkák a szocialista iparosítás időszakából ismert 

hidegüzemi, vagy más speciális nehézipari körülmények, ezért az öltözők 

elhelyezésétől függetlenül általános a zárt, fűtött  kapcsolat a 

munkahelyekhez.  

Szintén eltűntek a nagy létszámokat koncentráló, ruhatári elvű, 

kezelőszemélyzetet igénylő fogasos rendszerek, melyeket az egyéni 

használatú szekrényeket, tároló-rendszereket kínáló megoldások váltottak 

fel. Bár az előírások akár 250 fős  létszámot is megengednek  egy 

öltözőegységen belül, a koncentrált egyidejű használati jelleg miatt mai 

gyakorlat szerint sokkal kedvezőbb a kisebb kompakt egységekre bontás. 

Az ilyen önálló, azonos felszereltségű egységek méretének és 

darabszámának meghatározásakor az optimumot kell keresni a teljes 

dolgozói létszám, a legnagyobb műszak létszáma, valamint női és férfi 

dolgozók létszámaránya alapján.  

Az öltözőkben a szekrények és a tisztálkodási  berendezések  minősége is 

jelentősen megváltozott a „hőskorihoz” képest: elterjedtté váltak az 

ülőpaddal kombinált magasabb padozatú, alulról szellőztethető, a 

használati igényekhez alkalmazkodó szélességű, vagy  akár fekete-fehér 

ruházat szerint rekeszekre osztott könnyű fémszekrények.   
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Nagy üzemekben gyakori a gyári egységes, jó minőségű munkaruházat 

használata, melynek cseréjéről és mosásáról  is a munkáltató 

gondoskodik, névre szóló rekeszekbe helyezve azt. A mosást igénylő 

szennyes ruházatot nagy konténerekben gyűjtik.  

A vizes helyiségekben egybefüggő zománcos mosdóvályúk és az 

otromba helyszíni műkő zuhanytálcák helyett ma nemesacél vagy 

kerámia anyagú szanitereket építünk be, s a zuhanyállásokat is egyre 

többször lehet fogasos előtérrel, transzparens kabinajtóval, mosdószer-

adagolóval ellátva kialakítani, mert ezek a tudatosan alkalmazott 

minőségi tényezők nagy mértékben emelik a munkakörnyezet szociális 

színvonalát, a hatékony működésű épületgépészeti megoldásokkal 

együtt.  

Az épületek professzionális takarítása mára önálló szakmává vált, ehhez a 

takarítószemélyzet számára is öltöző-pihenő tereket kell biztosítani. A 

tisztítószereket, takarítógépeket tároló, megfelelő vízvételi hellyel 

ellátandó helyiségeket is indokolt lehet az öltöző-zónában elhelyezni. 

Egyes üzemekben kisebb fitnessz- és edzőtermek, vagy más sportolási és 

rekreációs lehetőségeket kínáló terek (pl. fallabda-pálya, szauna, de akár 

kisebb uszoda) kialakítására is mód nyílik, melyeket a munkaidőn kívül  

vehetnek igénybe a dolgozók. Célszerű ezeket is az öltözőcsoportok 

közelébe telepíteni. 

A nemenkénti illemhely-csoportok tervezésekor is célszerű az OTÉK-, vagy 

más munkavédelmi rendeletek minimális méretezési elvárásait 

meghaladó gondoskodás, a decentralizált elhelyezés, 

környezettudatossági szempontból pedig a  szürke vizek demonstratív 

használata öblítővízként. Nemcsak a berendezések számának 

megállapításakor, de a térméretek meghatározásakor is jelentős  

munkahelyi komfortnövelő tényező lehet a  minimálisan megkövetelt 

méretek meghaladása. 
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5. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK 

 

A 2. és 3. fejezetben vastag szedéssel és kurziválással kiemelt tézisek, 

vezérszavak és a témakörhöz ott, valamint a 4. fejezetben  komplex 

tárgyalással részletesen kifejtett gondolatok összegzéseként a mai 

ipari termelő, irodai, kutatási és fejlesztésű rendeltetésű épületek, 

épületegyüttesek komplex munkakörnyezet-tervezési feladatköréhez 

kapcsolódóan fontosnak érezzük kiemelni az alábbiakat: 

 Munkakörnyezetet alakítani, munkahelyeket befogadó tereket, 

épületeket alkotni komplex kihívást jelentő, nagy áttekintő és 

együttműködési készséget igénylő feladat, mely első sorban nem az 

„építészi önmegvalósítás” terepe, hanem sokkal inkább etikai kérdés, 

ahol a mindent meghatározó legfőbb mérce bármely technológiai, 

műszaki, gazdaságossági alapvetés, építészeti  formálási gondolat 

mellett is az ember kell legyen. 

 A gyártási, irodai munkahelyi terek nagysága, jó természetes és 

mesterséges bevilágítottsága, megfelelő szellőzési komfortja, 

zajvédelme, a dolgozókat szolgáló szociális létesítmények igényes 

kialakítása a csoportos illemhelyektől s az üzemi öltözőcsoportoktól 

kezdve a minőségi, melegkonyhás üzemi étkeztetésig, a munkaközi 

pihenés jó megoldásán át a munka utáni regenerálódási, sportolási 

lehetőségek biztosításáig  mind olyan tényezői a komplex  ipari 

munkakörnyezetnek, amelyek biztosíthatják, hogy az ott dolgozó 

emberek fizikailag  és mentálisan egyaránt jól érezzék ott magukat.  

 A tárgykör feladatainak átgondoltan komponált,  tisztán szerkesztett 

megoldásával egyaránt érvényesülhet az egészséges „alkotói 

becsvágy”, az építésznek az épületekben dolgozó emberekért érzett 

felelőssége és a jó munkakörülményekkel is megalapozott üzleti siker. 
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 A technológiai igények kielégítésére  és a munkakörnyezet egészének 

alakítására fordítható  beruházási költségtényezőket a tervezéskor az 

épület-élettartam elvárásokkal is szinkronban kell megkísérelni 

optimalizálni annak érdekében, hogy ne csupán célszerű és olcsó 

technológiai burkolatként szülessen meg az épület.  

 A belül, és az épületkülsőben is megjelenő komplex építészeti minőség  

a munkahelyek és technológiák építészetében nem  „öncélú” 

esztétikai kérdés, hanem hozzáadottérték-képző tényezőként a 

működés és fenntartás során gazdaságilag  is érvényesülhet.  

 Mai lehetőségeink között az energiatudatos,  korszerű anyaghasználat 

és tiszta szerkesztési rend, a természetes fény, mint kompozíciós elem 

tudatos használata, a tömegképzésben a mértéktartás, a racionalitás 

visszafogott szépsége lehetnek  a jó építészi alapállás és alkotói 

eszköztár fő jellemzői.  

 

Természetesen tárgyunkban még további szempontokat és 

megállapításokat is  meg lehetne fogalmazni, ki lehetne emelni, de 

sebesen változó világunkban egységes képet rajzolni, univerzálisan 

érvényes igazságokat kimondani lehetetlen.  Szinte folyamatosan  

megfigyelhetők új tendenciák, újabb trendek is, a tervezési tudástár 

folyamatos megújítása és bővítése szükséges.  

Az is tény, hogy különösen a jelenlegihez hasonló 

válságperiódusokban jelentősen  csökken a tervezési feladatok 

száma, jóval kevesebb a beruházásokra fordítható pénz, ezért 

könnyen előtérbe kerülnek  az ún. „költséghatékony” megoldásokat 

célzó, ezzel az épületek,  a munkakörnyezet építészeti  minőségét 

korlátozó megrendelői elvárások, megnövekszik a tervezők 

kiszolgáltatottsága az építtető befektetőkkel szemben.  

Mégis talán e nehezebb körülmények között is elképzelhető, hogy az 

építészek számára a szakmai helytállásban, az érvelési és a tervezési 

munkában  segítséget nyújthatnak az itt összefoglalt gondolatok. 
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7. MESTERMUNKA BEMUTATÁS - ÉPÜLETEIM A BOSCH ELEKTRONIKAI GYÁRTÓL, 

A COLOPLAST ÜZEMEKEN ÁT A BOSCH BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS 

FEJLESZTŐMÉRNÖKI CAMPUSÁIG 

 

Ebben a fejezetben három példát választottam ki az elmúlt bő évtizedben 

a DIMENZIÓ Tervező Kft-ben készült, építész vezetőtervezőként jegyzett 

komplex munkakörnyezet-alkotási feladataim közül, a bemutatás során 

részletesebben a sorban  legutóbbira, a legösszetettebbre koncentrálva.  

A konkrét megbízások eltérő körülményrendszerén, a tartalmi 

különbségeiken túl talán érzékelhető, hogy azonos gyökérzetű 

közelítésmód, szerkesztési gondolkodás köti össze ezeket: 

A laikus közönség által könnyen szerethető építészeti giccs zavaros formai 

és színezési megnyilvánulásai helyett a beépítési-tömegképzési 

struktúrában, a szerkezeti rendben, a belső terekben egyaránt érvényesülő 

tudatosan fegyelmezett, de humánus  tisztaságra, nagyvonalú 

funkcionalizmusra, s ezzel a puszta funkcionális megfelelőség 

meghaladására törekedtem a tervezésük során.  
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1. AUTÓELEKTRONIKAI GYÁRÉPÜLET –EGYÜTTESE –HATVAN 

 ÉPÍTTETŐ- ROBERT BOSCH ELEKTRONIKA KFT.  
 

 

Építészeti műleírás   

A stuttgarti világcég 1998-ban hozta meg a döntést, hogy nemzetközi 

terjeszkedéséhez magyarországi zöldmezős helyszíneken is üzemeket épít. 

Elsőként egy az épülő új autópályához és a településhez egyaránt közeli 

fekvésű  nagy  hatvani telket vásároltak meg, az akkor még csak pár 

kisebb épület kivételével szinte üresen  álló, nagyberuházóra váró ipari 

parkban. A közel egy kilométer hosszú, s csak negyedannyira széles téglány 

telekforma  szinte automatikusan kínálta, hogy a beépítési koncepcióban 

annak hossztengelyére fűzzük fel a szinte folyamatosan bővülő együttes 

épületeit. A kezdő épület a telek nyugati végén telepítettük,  a „kötelező”, 

klasszikus tagolással: a két szintes  fejépület egy ferde üvegtetővel fedett, 

széles, üvegfalas soroló traktus kapcsolja a mintegy 20 ezer m2-es 

alapterületű gyártócsarnokhoz. Ehhez az átmeneti térhez emeleti 

galériával, s onnan levezető egykarú lépcsőkkel fordul a fejépület. A  

csarnok K-i végfalához egy többszintes energiaellátó központi épülettömeg 

csatlakozik a középtengelyben, szintén egy  üvegtetős-üvegfalas  sáv 

közvetítésével. A csarnok középtengelyében végigfutó „penthouse”-ban 

az ellátó és a technológiai vezetékek valamint a légtechnikai gépek 

kaptak helyet. A két szintes fejépület földszintjén készült el az üzemi étterem 

és konyha, valamint az öltözőcsoportok, az emeletre két reprezentatív, 
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üvegfalas lépcsőházon  lehet feljutni, oda kerültek  a nagyterű irodák. Csak 

néhány tárgyaló és vezetői iroda  van a nagy térből leválasztva.  

Az első épület 1999-es átadását követően 2006-ig több építési ütemben 

bővült az együttes, az elsővel azonos méretű üzemcsarnokokkal, köztük 

magasraktáras logisztikai központtal. Az építészetileg legizgalmasabb 

feladatot e folyamatban az étterem átrium-udvar közbeiktatásával 

megoldott főbejárati előkerti bővítése, a csarnokok közötti soroló-összekötő 

funkciót betöltő földszintes pavilonok és újabb energiaközponti 

épülettömegek által térfalazott újabb tágas belső udvarok, mint attraktív 

bevilágító és munkaközi pihenőterek, valamint az irodai és öltözői igények 

kielégítésére  a  csarnokokhoz a szomszédos  lakóterület  felé homlokzati 

oldalon laternásan felülvilágított galériás közlekedő traktussal illesztett 

kétszintes irodai épületsáv tervezése jelentette. A speciális vezetőképes 

padlót, cipőt és munkaöltözetet megkívánó elektronikai gyártási zónában 

a jó belső kapcsolatok létrehozása érdekében a gyalogos  közlekedéshez 

emeleti galéria-folyosókat, összekötő hidakat terveztünk. Az első kettő és az 

utolsó kettő üzemcsarnok közötti  2,40 m-es padlószintkülönbséget a terület  

felezőjében telepített magasraktár  szélességét kihasználva egy hosszú, 

kislejtésű padozatú folyosó küzdi le, amelyen az alkatrész-szállító 

targoncavonatok is közlekedni tudnak. 

Az  átriumok, a széles ablaksávok, a sávfelülvilágítók konzekvens rendszere 

együtt a nagy  méretek ellenére világos, tágas, jól áttekinthető  belső 

tereket, vonzó munkakörnyezetet eredményez, amit az udvarokon belüli 

növényesítés és térburkolatok igényes kivitele is erősít.  
 

A létesítmény fő műszaki adatai 

 

Az építési telek nagysága     198.100,00 m2 

A teljes  beépített alapterület     78.000 m2 

A telek beépítettsége       39 % < 40% 

Zöldfelület       67.500 m2:  34% > 30% 

Építménymagasság:      9,50 m 
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AUTÓELEKTRONIKAI GYÁR ÉPÜLET EGYÜTTESE, HATVAN 
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METSZETEK 

AUTÓELEKTRONIKAI GYÁR ÉPÜLET EGYÜTTESE, HATVAN, 
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FOTÓK 

AUTÓELEKTRONIKAI GYÁR ÉPÜLET EGYÜTTESE. HATVAN 
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FOTÓK 

AUTÓELEKTRONIKAI GYÁR ÉPÜLET EGYÜTTESE, HATVAN  
 

 

 

 



54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTÓK 

AUTÓELEKTRONIKAI GYÁR ÉPÜLET EGYÜTTESE, HATVAN  
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FOTÓK 

AUTÓELEKTRONIKAI GYÁR ÉPÜLET EGYÜTTESE, HATVAN 
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FOTÓK 

AUTÓELEKTRONIKAI GYÁR ÉPÜLET EGYÜTTESE, HATVAN 
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2. GYÓGYÁSZATI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SEGÉDESZKÖZÖKET 

 GYÁRTÓ ÜZEM EGYÜTTESE, TATABÁNYA  
  2201-2006, ÉPÍTTETŐ: COLOPLAST HUNGARY KFT.  

 

Építészeti műleírás 

A sikeres, globális  terjeszkedési stratégiát folytató dániai központú cég a 
pár évvel előtte már ott megjelent másik dán világvállalatot, a 
szivattyúgyártó Grundfost követve, a  tatabányai ipari parkban talált 
helyszínt magyarországi letelepedéséhez.  
A választásában az általánosan felmerülők között egyik kiemelt szempont 
volt a távlati fokozatos bővíthetőséget biztosító telekméret. A lényegét 
tekintve azonos, de mégis termékspecifikusan egyedi, azaz mindegyik 
termékcsalád esetében kicsit más gyártástechnológia magas szintű téri és 
épületgépészeti kiszolgálást követel meg, de  nem hatalmas egybefüggő 
csarnoktereket tereket igényel, hanem inkább több, zárt közlekedő-
kapcsolattal összekötött, de egymástól  függetlenül is berendezhető-
változtatható épületet, azokon belül is a technológiai követelmények szerint 
tovább differenciált terekkel,  magas higiéniájú helyiségcsoportokkal,  
például túlnyomásos, különlegesen szűrt szellőzésű, zsilipelt, ún. tiszta 
terekkel. Ezért már az előtervi fázisban hosszú időt töltöttünk olyan 
alternatívák kidolgozásával és elemzésével, melyekben az ütemezetten 
megvalósítható épületrészekre bontást különböző nagyságú egységekkel 
vizsgáltuk. Végül a három közel azonos  nagyságú, egymáshoz összekötő 
folyosókkal  kapcsolt, de önmagában is komplex épülettömegből   álló 
beépítési koncepció véglegesült. Ezek közül a középső CHM-I. jelű  készült 
el először, majd néhány év elteltével először a jobb oldali, újabb pár év 
múlva a bal oldali szomszédja is felépült. 
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Az elsőként megvalósult középső épület a legösszetettebb, ennek a 
fejépületében helyeztük el az központi adminisztrációt, a munkahelyi 
konyhát és elegánsan berendezett, az előkerti pihenő teraszhoz teljes 
üvegfallal kapcsolódó éttermet, valamint az üzemi öltözőegységeket is, 
utóbbiakat a pinceszinten. A fejépület szintjeit összekötő egykarú lépcsők 
melletti födémnyílásokon át attraktív kommunikáció jött létre a terek között. 

A gyártáshoz kapcsolódó minőségi követelmények miatt is, de a dán 
anyavállalat által közvetített cégfilozófia és példás munkakultúra elvárás-
rendszere miatt is kiemelt figyelmet lehetett fordítani nemcsak a termelési 
munkakörnyezet, hanem a kapcsolódó szociális helyiségek, szolgáltatások, 
továbbá mind a belső, mind a homlokzati megjelenés igényes 
megoldására is, elegánsan egyszerű, egynemű megoldásokkal A 
csarnokokat „hétköznapi”, TRIMO gyártmányú, ezüstszürke színű, fém 
fegyverzetű kompakt elemekkel öltöztettük, de nagy gondot fordítottunk a 
részletképzésre, különösen a sarkokon és más épület-éleken, valamint az 
üvegezett és a tömör felületek csatlakozásainál. Az irodai és közösségi-
szociális terekben a belső tér alakításakor az anyagválasztásnál és a 
színezési koncepcióban a geometrikus absztrakció és az ellenpontozás 
elvét („szűk és tágas, sötét és világos, hideg és meleg” )is alkalmaztuk.  

A fénnyel való bánás az összes épületrészben kitüntetett szerepet kapott: a 
Ny-i tájolású főhomlokzat elé külsővázra szerelt, nagy-fémlamellás passzív 
árnyékolás is készült,  a fejépület és csarnok kapcsolódásánál pedig  egy a 
teljes épületet átvágó, a kétszintes fejépületben szép fényhatásokat 
generáló laternás kiemelésű üvegezett traktust, míg az üzemcsarnokok  
belső centrumában a hő- és füstelvezetés miatt szükséges tetőfelülvilágító 
sávokon  túl egy-egy tágas,  18 x 24 m méretű, kertépítészeti eszközökkel is 
berendezett, körben üvegfalas átrium-udvart terveztünk, melyek révén 
természetes fényben úsznak a csarnokbelsők  is. Az átriumokra nyíló 
homlokzati bevilágítási lehetőséget kihasználva,  azok  minkét rövidebbik 
oldalához kapcsolódik egy-egy többszintes  épületrész is, ami gyártás-közeli 
irodáknak, tárgyalóknak, teszthelyiségeknek,  műszaki kiszolgáló 
funkcióknak, legfölül a tetőszinti szellőzőgépházaknak ad helyet, egységes 
keretbe rendezve mindezeket. (FOTÓK) 
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A bővítések során elől,  az utca felőli fejépületi sávban földszintes 
üvegfolyosóval, a hátsó, raktári-logisztikai zónában pedig a csarnokokéval 
azonos szerkezetű és magasságú, újabb hasznos munka-és tárolási tereket 
eredményező épülettömegekkel összekötve teljesedett ki az együttes. Ezzel 
a csarnokok közötti tágas terek is egy-egy nagy gondozott átrium-udvarrá 
váltak.  (LÉGIFOTÓ) 

A mindegyik épületnél  ismétlődik az egységes megjelenésű kubust képező 
csarnokok Ny-i, a Búzavirág utcára néző főhomlokzatát hangsúlyos kávába 
foglaló motívum. A középső központi épület esetében ez a káva a teljes 
fejépületi tarktus-mélységnek megfelelően, szomszédaihoz képest 
jelzésszerűen előbbre  ugrik, alatta a lamellás árnyékoló váz mögött 
visszahúzottan jelenik meg a nagyvonalúan üvegezett előcsarnoki, éttermi 
és irodai homlokzat. A másik két épületnél a káván belüli falmezőt antracit 
színű lemezzel borítottuk, benne a földszinten végigfutó, a dolgozóknak 
panoráma-kitekintést adó ablaksávval. 

A kész épületegyüttes építési engedélyezési és kiviteli terveit éveken át 
készítő építészek munkája a homlokzati falpaneleit gyártó szlovéniai TRIMO 
cég által  évente kiírt Trimo Nemzetközi Díjon 2009-ben Ljubljanában is 
elismerést (Theme Award for Complete Design of an Industrial Landscape) 
kapott, nagy mezőnyből kiemelkedve. 

 

A létesítmény fő műszaki adatai 
Az építési telek nagysága     82.500 m2 
CHM-I.+II.+III. összesített beépített alapterület  31.400 m2 
A telek beépítettsége      38 % < 40% 
Zöldfelület       33.720 m2  41% > 40% 
Építménymagasság:      9,00 m 
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ORTOFOTÓ ÉS A TELJES ELKÉSZÜLT EGYÜTTES KÉPE A TÁJBAN 

GYÓGYÁSZATI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SEGÉDESZKÖZÖKET GYÁRTÓ ÜZEM ÉPÜLETEGYÜTTESE,TATABÁNYA 
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FOTÓK 
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3.KERESKEDELMI KÉPVISELETI ÉS FEJLESZTŐMÉRNÖKI CAMPUS 

 ÉPÜLET- EGYÜTTESE, BUDAPEST – KŐBÁNYA 
 2008-TÓL – ÉPÍTTETŐ. ROBERT BOSCH KFT. 

 

 

Azért ezt a feladatot választottam a témába illeszkedő feladataim sorát 

záró mestermunkaként való bemutatásra, mert építéshelye és 

munkakörnyezeti összetettsége révén a legszélesebb skálán  illusztrálható 

vele az értekezés tárgyköre.  

Nagyrészt nem ipari üzem, de egy ilyen rendeltetésű épületrész is van 

benne, emellett a távlatban  összesen 1500 fő magasan képzett dolgozó 

számára különféle tesztlaborok, bemutató- és oktatóterek,  irodai 

munkahelyek, az irodai munkakörnyezet  több sajátos, egymástól 

megkülönböztethető igényű/karakterű megoldása, valamint jelentős  

kiszolgáló létesítmények: központi étterem-konyha, nagy parkolóház, 

energiaközpont és ezekhez a tömbbelsőben rekreációs zöldterület 

megtervezése volt szükséges, mindezt egy nagy világcég deklaráltan 

mértéktartó, de igényes arculati, és magas biztonsági elvárásait sajátos 

szabályozási, városszerkezeti és telekadottságok között  kielégítve.  

Építészeti műleírás  

A helyszín nem egy szabad  mozgásteret kínáló  agglomerációs térségi 

vagy városszéli üres „zöldmező”: ellenkezőleg, egy „problémás”   
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Budapest-kőbányai rozsdaövezeti nagy tömbnek a vasúti pálya által és 

jelentős forgalmú városi közlekedési tengelyekkel határolt, a 

rendszerváltozást követően végleg lepusztult  néhai ipari épületállomány 

bontásával  mára felszabadított területrésze, ahol az új épületegyüttes 

akár a további megújulást, a tömb egészében új, XXI. századi munkahelyi 

környezet létrejövetelét generálhatja majd, léptéke és szándékai alapján 

talán egyfajta városépítészeti – városfejlesztési gesztusként is értékelhetően. 

Az építtető, az elmúlt évtizedek során a német gazdaság egyik 

zászlóshajójává, globális  nagyvállalattá nőtt, 2011-ben 125 éves 

fennállását  ünneplő, de hazánkban is közel 100 éve jelen lévő stuttgarti  

Robert Bosch cég felismerte, hogy az ezredfordulótól fogva máig 

végrehajtott sikeres magyarországi  vidéki gyárépítései után Budapesten is 

saját arculattal, nívós környezeti kultúrával, dolgozóinak és  ügyfeleinek 

színvonalas munkakörnyezetet kínálva kell reprezentálja magát, ezért saját 

tulajdonú új vezérképviseleti  irodaház  létesítése mellett döntött. 

Több más helyszín is felmerült, ahol saját ingatlant szerezve indulhatott 

volna el a fejlesztés, de az előkészítő elemzések során világossá vált, hogy 

mind a közel két évtizede létrehozott, -a magyarországi és a délszláv 

térségi Bosch csoport cégeinek kereskedelmi  képviseletét is ellátó- Robert 

Bosch Kft., mind az utóbbi években a fiatal magyar mérnökök 

alkalmazásával kiemelkedő  dinamikával növekvő  fejlesztőmérnöki 

központja, a Bosch ECB „már horgonyt vetettek”  abban a  X. kerületi, 

Gyömrői úti nagy tömbben, ahol  bérlőként a rendszerváltozás előtti 

időkből megmaradt, irodaként használható épületállomány jelentős 

hányadát mára belakták és jelenleg is  használják.  

Így  született meg először 2008 januárjában a döntés, hogy ennek a 

repülőtérhez is közeli, egyben jó városi közösségi közlekedési 

kapcsolatokkal is rendelkező, megkedvelt és  bevezetett helyszínnek a 

feladása  helyett,  az e tömb területén telekalakítást követően vásárlással 

megszerezhető, s az ott álló leromlott, régóta használaton kívüli 
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épületállomány bontásával építésre szabaddá tehető, Sibrik Miklós út felőli 

területrészen valósítják meg a kereskedelmi központ új, saját épületét 

létrehozó beruházást. 

A tervezési program e döntés idején váratlanul egy további igénnyel is 

kibővült. Kiderült, hogy a Bosch cégcsoport egyik vállalata, az egyedi, pl. 

színpadtechnikai és más speciális pneumatikai és hidraulikai berendezések 

fejlesztésével, gyártásával és vevőszolgálati feladatainak ellátásával 

foglalkozó Bosch-Rexroth Kft. tartósan nem maradhat a jelenlegi helyén. Ez 

az irodaházi és üzemcsarnoki részekből álló bérlemény egy az ipari 

tevékenységeket a rendszerváltozás előtti időkből, az 1970-es évekből 

megörökölt, többszintes és középmagas lakó- és irodaépületekkel sűrűn 

beépült tömbben,  Zugló szívében, az Angol utcában  található. Bár az 

üzem tevékenysége önmagában nem jelentősen zavaró hatású, a mára 

markánsan átalakult, új fejlődési irányú városi környezetben a működése 

egyre nehezebben biztosítható, a tömbbelsőben ott is  átfogó 

rehabilitációra lenne szükség. 

A feladat így kiegészült-megterhelődött e sajátos kényszerhelyzet 

megoldási igényével: meg kellett találnunk, milyen beépítési és építészeti 

formálási eszközökkel lehet az új helyszínen összeegyeztetni a reprezentatív 

képviseleti irodai funkciót az üzem elhelyezési követelményeivel, mindezt 

a helyszín szintén nem problémamentes kontextusában.  

A problémák egyik csoportja a tömb külső közlekedési kapcsolatainak 

megoldásához kötődik: a jelenlegi, „örökölt” közterületi kapcsolatok mára 

tűrt, de nem fenntartható állapotba kerültek, a két nagy határoló forgalmi 

tengely, a széles Gyömrői út és az adott helyen négy sávos vasúti  

felüljáróval  folytatódó Sibrik Miklós út kereszteződésének a környezete már 

ma is olyan mértékben túlterhelt, hogy a tömb,  kiváltképp a fejlesztéssel 

érintett részének feltárása ezek felől nem megengedett.  

Ez  vezetett arra a szükségszerű felismerésre, hogy a járműforgalmi feltárást 

a jelenleg kiépítetlen, de a megnövekvő terhelés miatt a fejlesztéshez 
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kapcsolódóan kiépítésre kerülő  Vaspálya utcáról kell megoldani, 

biztosítva ezzel több, a Gyömrői útra vezető keresztutca elérését is.  

Az olyan lényeges kapcsolódási pont, mint a vasúti pályatest másik oldalán 

nemrégiben megújult Kőbánya-Kispest intermodális terminál közelsége, a 

tömegközlekedést használó gyalogos dolgozói forgalom jelentős részének 

a fogadását is ezen a Vaspálya utcai fronton indokolja.    

Ehhez először az eredetileg csak Gyömrői úti saroktelekként megszerzett 

beépíthető területrész kibővítésére volt szükség, hogy Sibrik úti tömbhatár 

mentén a telek kiegészüljön a Vaspálya utcáig. Szerencsére az építtető 

felkészültsége és anyagi lehetőségei lehetővé tették, hogy ez a javaslatunk 

megvalósuljon.  

Elsőre nem tűnik  építészeti kérdésnek, de rendkívül tanulságos és 

küzdelmes folyamat volt az egykor állami nagyvállalatként oda telepített 

EVIG (Elektrovillamossági Gépgyár) által üzemeltetett irodaépületektől a 

szerelőműhelyeken, raktárakon át egy nagy öntődéig terjedő épületskálát 

felvonultató hatalmas tömbön belül a rendszerváltozást követően 

spontánul zavarossá vált jelenlegi használati és tulajdoni viszonyok között 

a szabályozási előírásokat és fejlesztési koncepciót érvényesülni engedő új 

telekalakítást és környezethasználati rendet létrehozni. Sajnos, a tömb 

érintett részén meglévő épületállomány nem hordozott, s romjaiban sem 

őrzött olyan történeti értékeket, elemeket, melyeket az új együttesbe 

integrálva megőrizhettünk volna, így a bontásának semmiféle akadálya 

nem volt, az adás-vétel keretében végrehajtották. 

A tervezési koncepciónk így ekkor arra irányult, hogy a szabaddá váló 

területen az irodaházi fő épülettömeget sarokképző elemként 

megfogalmazva, de a Sibrik úti tömbhatár mentén a Vaspálya utcáig 

hosszan elnyúló, ezzel a teljes tömböt a Sibrik úti oldal, az ott álló benzinkúti 

együttes, valamint a nagy forgalmi felüljáró felé fordulóan határoló  telek 

jellegére is figyelemmel építsük be a területet, a tömböt keretező, de 

plasztikusan tagolt épületkubusokkal.   



74 
 

Mivel a járműforgalmi megközelítések a már említett korlátos közlekedési 

adottságok miatt nem az utcai telekhatárok felől, hanem csak a  tömbön 

belül érhetik el az épületet, az irodaház főbejárata a sarokszituáció 

ellenére a tömbbelső felé fordul.  

A főépülethez üvegtetős fedésű belső közlekedő-traktusokkal fűzött  

földszintes, egy hajós daruzott üzemcsarnokot a Sibrik  úti telekhatár 

mentén, egy a fő saroktömeget a vasút irányában folytató többszintes 

irodai épületszárny  „takarásában” telepítettük, mégis  közvetlen belső  

kapcsolatokkal az irodai és szociális terekhez, a létesítmény egészéhez. 

Gazdasági udvarát, ügyfélszolgálatát a Vaspálya utcai telekbejárat felől 

lehet megközelíteni.   

A szabályozási korlátokkal is behatárolt magasságú F+3 szintes, tetőszinti, 

visszahúzott tömegű gépházi kubussal formált irodaházat jó variálhatóságú 

tágas belső tereket biztosító,  nagyterű és ún. kombibüro-elvű  irodaképzést 

is megengedő, 7, 80 m x 7, 80 m-es pillérvázzal, szisztematikusan pozicionált  

közlekedő és belső kiszolgáló magokkal terveztük meg.  

Földszintjén magas légterű előcsarnokkal, étteremmel, oktató-előadó-

bemutató terekkel, az emeleteken az építtető különféle részlegeinek 

konkrét elvárásai és térigénye szerint alakított alaprajzi elrendezéssel, 

összesen mintegy 500 alkalmazott és az ügyfelek, látogatók befogadására 

alkalmas.  

A házban a korszerű irodabelsők minden attributuma megtalálható: 

modulkoordinált álpadló és sávraszteres, nagy elemes álmennyezet, 

elegáns, többnyire padlóig üvegezett modul válaszfalak, mobil tolófalakkal  

felosztható tárgyalók.  

Külön említést érdemelnek a külföldi referenciákat követve a nagy 

munkaterekhez  kapcsolódóan elhelyezett, alkalomszerűen használható, 

koncentrált  egyéni munkára lehetőséget adó kis munkaszoba-sejtek, 

melyeket a nyugati szakirodalom „Denkerzelle”, vagy „thinking cabinet” 

kifejezéssel ír le.  
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Az időnként szükséges alkotói elvonulás ellenpárjaként,  e munkakörnyezet 

lényeges jellemzője a folyamatos kommunikáció, a team-munka, ehhez, s 

a munka közbeni rövid pihenőkhöz arányos elhelyezéssel állnak 

rendelkezésre kommunikációs közlekedő-terek és térbővületek, valamint 

teakonyhák.  

Az földszint és az emeleti szintek közötti kapcsolatot elsődlegesen az 

előcsarnokból induló liftek és főlépcső biztosítják, de az épületen belüli 

közlekedési és menekülési útvonalak  optimalizása érdekében két további 

lépcsőházat is terveztünk, arányos alaprajzi elhelyezéssel. 

Az egyedi belsőépítészeti tervezésű térbe állított recepciónak, kisebb 

vendégvárónak és alkalomszerűen akár kiállítási installációknak  is helyet 

adó előcsarnok kétszintes magasságú terében az érkezőket fogadó kép 

fontos eleme  az épület hossz-szárnyát és saroktömegét összekötő 

üvegkorlátos galéria-folyosó, melyről transzparens tárgyalóterek nyílnak. A 

másik lényeges kompozíciós elem a magas légterű dolgozói étterem, 

amely végig nagy üvegfallal kapcsolódik az előcsarnoki térhez, átlátást 

engedve egészen a főépület és az üzemcsarnok épülettömegei által 

határolt külső, teraszos-fás „fél”-átrium karakterű udvarig. 

Kisebb tömör falas tagolások közbeiktatásával ritmizált horizontális 

ablaksávokkal, aktív és passzív külső árnyékolókkal, helyenként nagyobb 

üvegfalakkal, egyes kitüntetett pontokon nagy világító céglogókkal is 

élénkített, vakolt homlokzatos épületet terveztünk.  

Törekedtünk arra, hogy ebben a komplex munkakörnyezetben a külső és 

a belső világ építészeti szerkesztése, szellemisége koherens legyen, a 

térarányok változásának tudatosan komponált rendje érvényesüljön, s 

mindez a „külvilág” felé is impulzusokat adjon.  

Hiszünk a vállaltan konszolidált, fegyelmezett, tiszta szerkesztésű építészet 

erejében, hogy itt az egyszerű formákból építkező architektúra a téri 

rendteremtés helyes stratégiája kint és bent  egyaránt, s hogy ez a fajta 
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rend  alkalmas  közege lehet a színes és pezsgő kreatív üzleti és mérnöki 

munkának. 

A 7,80-as tengelyközű pillérhálózat egyik közbenső megoldási 

javaslatunkban azzal is indoklást kapott, hogy amennyiben a parkolási 

igényeket pinceszinti teremgarázzsal elégítenénk ki, ez tengelyközönként 3 

szgk-beálló, valamint az ezeket felfűző út kedvező megoldását is tenné 

lehetővé, ami minden nagyobb irodaház tervezésénél kiemelt 

gazdaságossági és használati szempont. 

A tervezésnek ebben az időszakában a létesítmény jelentős parkolási 

igényét végül a mélygarázsi döntést elvető, azt  jövőbe toló térszíni 

elhelyezésű fásított parkolóhelyekkel oldottuk meg. 

Megkaptuk az építési engedélyt, 2011 őszén elindult a kivitelezésiis. 

Ezután született meg az az új igény, amely jelentős fordulatot hozott, s az 

épületegyüttes kiteljesedéséhez vezetett: az Építtető további 

telekvásárlásról és a fejlesztési-beruházási koncepció kibővítéséről döntött: 

az új cél egy komplex kereskedelmi képviseleti és fejlesztőmérnöki 

központ („campus”) létrehozása lett.  

Elsőként egy új fejlesztőmérnöki labor- és irodaépület (Bp102) mintegy 18 

ezer m2-nyi helyiségprogramjának megoldására, beépítési tervi 

elhelyezésére kellett megoldást találni. Számos előzetes vizsgálat, 

megfontolás alapján világossá vált, hogy nemcsak a telekadottságok 

miatt, hanem beépítési  és városképi szempontból egyaránt a Sibrik Miklós 

úttal párhuzamos tengelyű bővítés az indokolt, mely a tervezendő épület 

számára igénybe veszi az eredetileg térszíni kialakítású nagy dolgozói 

parkoló területét is.  

A fejlesztés legnagyobb új épülete lesz ez a már épülő kereskedelmi 

irodaháznál megtervezettel azonos metszeti geometriával  készülő F+3 

szintes+tetőszinti gépházas, egy hossz-szárnyra és 3 arra merőleges állású 

keresztszárnyra tagolódó „E” vetületű épületrész, melynek teljes  földszintjén 
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tesztlaborok, emeletein pedig a fejlesztőmérnöki központ  különféle  

részlegei kaphatnak helyet. Az emeleteken flexibilisen alakítható tágas 

irodaterek állnak rendelkezésre, összesen mintegy 1000 számítógépes irodai 

munkahely elhelyezésére alkalmasan. 

A kiteljesedő együttes dolgozói számára  központi munkahelyi „menza”-

pavilon (Bp105 konyha-étterem), s egy kisebb több funkciós  kiszolgáló 

épület (Bp106) is létesül.  

Az új fejlesztési koncepció szerint megnövekedő alapterületek és 

létszámok következtében az addig térszínen megoldott  szgk-parkolás 

helyett elengedhetetlenül szükségessé vált egy központi parkolóház  

tervezése is, 580 szgk. befogadására alkalmasan.  

A „campus-koncepció” lényeges alaptétele volt, hogy ne csak az 

épületbelsőkben jöjjön létre a funkcionális alkalmasságot jelentősen 

meghaladó,  flexibilisen használható, téri kínálatában is igényes 

munkakörnyezet, s ne csak az  szgk-elhelyezés és a közösségi közlekedési 

lehetőségekhez kapcsolódás legyen jól megoldott a végkifejletben 

mintegy 1400-1500 magasan kvalifikált dolgozót foglalkoztató 

épületegyüttesben.  

Ezért a telken belül, a tömbbelsőben attraktív kertépítészeti 

megoldásokkal, zöldfelületekkel, teraszokkal, a csapadékvizeket is tároló-

hasznosító biotóppal vonzó, minden évszakban és napszakban a dolgozók 

jó munkahelyi komfortját, munka közbeni rekreációját szolgáló szabadtéri 

zónák  létrehozása is kiemelten fontos  célként fogalmazódott meg.  

A parkolóház (Bp104)  

Az adott lehetőségek között a szakirodalomból és a gyakorlatból  egyaránt 

jól ismert félszint-eltolásos, belső rámpa-párral kiszolgált megoldás mellett 

döntöttünk. A 2x5, egyenként  mintegy 60 beállóhelyet kínáló, klasszikus 

középutcás forgalomszervezésű parkoló-szint mindegyike nagy fesztávú 

szerkezettel, a hosszhomlokzatok felé vezetett enyhe lejtéssel készül, a 
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bejutó csapóesőt és a csurgalék-vizeket a födémszerkezetben végigfutó 

folyókák gyűjtik. 

A nagy léptékű épület rendeltetéséből is következően kevés anyaggal, de 

néhány tudatosan választott építészeti elemmel operál, megoldást keresve 

arra a kihívásra, hogy funkciójának megfelelően egyidejűleg legyen a 

lehető legegyszerűbb és legcélszerűbb, ugyanakkor a szűkebb-tágabb 

környezeti kontextusában elvárható mértékben jel-értékű, attraktív is.  

A lifttel is ellátott, látszóbeton szerkezetű, lépcsőtere körül  transzlucens, 

nyitott fúgás profilit üvegpallókkal  az időjárástól védett, de mégis nyitott 

főlépcsőház külön „toronyként”, szintenként kis összekötő hidakkal 

kapcsolódik a parkolóházhoz.  Ez a torony egyben a személy- és 

járműforgalmi főbejárat építészeti megjelölését is szolgálja. 

Az első sorban menekülési célú másik, tűzihorganyzott acél szerkezetű 

lépcsőnek a parkolószintek közötti egyenes lépcsőkarjai a tömbbelső felőli 

hosszhomlokzat mentén futnak le a térszínre:  ezt a fontos funkcionális 

feladatot teljesítő elemet az udvari homlokzati kép formálásában, 

gazdagításában is felhasználjuk. 

A parkolóházat átszellőzött, fedett-nyitott kialakítása ellenére a közeli, 

hatalmas szélességű és forgalmú vasúti pálya felőli nagy zajvédő falként is 

értelmezhetjük, ezért homlokzatát a vékony födémlemezek közé könnyed 

távtartással elhelyezett, szögben tört fémlemez elemekből alakított  

nagylyukú perforált lemez „ruha” borítja. Ez az áttört öltöztetés nappal egy 

egyszerű, de mégis plasztikusan tagolt felületű épülettömeget ad, mely  

véd és árnyékol is, s melyen át a pixeles perforáció révén szinte 

akadálytalan a kilátás a környezetre, míg sötétedés után a belső fények 

válnak erősebbé, s a perforált ruha szinte láthatatlanná válik, s a homlokzat 

fénypontokból összeálló „óriás-képernyőjén” a külvilág számára is 

megjelenik az épületbelső.  

Az épület metszeti elrendezési logikáját közvetítendő, a homlokzatok 

vízszintes tagolásaként  mindenütt megmutatjuk a pillértengelyektől 
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konzolos vékony födéméleket, a tetőszintek mellvédjét pedig a teljes 

kontúron egy végigfutó, a félszint-ugrást is követő szerelt attika-fedő 

„lemezcsík” zárja.  

A tömbbelső felőli, a campus központi parkjára néző homlokzatot egyfajta 

zöld-homlokzatként is szeretnénk kialakítani, így a lépcsőzetes faltő-rézsűből 

indulóan, a 7,80 m-enként ismétlődő tömör lemezes homlokzati sávok előtt 

növényfuttató rácsokat is terveztünk, és a rézsűben ehhez alkalmas 

növényzetet is telepítünk. 

A munkahelyi étterem és konyha (Bp105), a kapcsolódó kiszolgáló 

épülettel (Bp106) 

A központi campus-park létrehozását célzó gondolat is segített megtalálni a 

központi étterem („menza”) és az annak konyhai-árufeltöltési zónája felől hozzá 

egy közös, rejtett gazdasági udvarral kapcsolódó vegyes kiszolgáló funkcióknak 

helyet adó épület megfelelő helyét a tömbbelsőben. Ez tudatosan az  együttes 

legalacsonyabb, földszintes+tetőszinti gépházas épülete. Nagyterű, pillérvázas, a 

közösségi tereiben kör keresztmetszetű pillérekkel, a funkcionális határokon 

„elrejtett” merevítő vb. falakkal. 

Mivel erre az épülettetőre is rálátás kínálkozik az emeleti irodai szintek ablakaiból, 

a Bp101 műhelycsarnok-tetőhöz, és a Bp102 földszintes labortereihez hasonlóan, 

ide is extenzív zöldtetőt terveztünk, mely körbefogja a szellőzőgépházi 

tetőfelépítményt.  

Nagy kiállású, könnyűszerkezetes borítású acélszerkezetű konzolos gallértető 

hangsúlyozza-védi a háznak a többi épületnél már alkalmazott megoldású 

szélfogó-dobozos főbejáratát. Ez a karakteres konzolos tető kisebb túlállással a 

hosszoldalak fölött is végigfut, egyedül a gazdasági udvar felőli hátsó homlokzatot 

kezeltük másként, egy lezáró tömör pengefalként.  

A konzolos tetővel védett 4,80 m-ig üvegezett transzparens  homlokzat jól 

összekapcsolja a külső és belső közösségi-rekreációs tereket. A nap- és 

hővédelmet külső oldali,  motoros működtetésű  zsaluziák is segítik, a belső 
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álmennyezetek, padlóburkolatok a terek rendeltetéséhez alkalmazkodnak. A 

saját személyzeti és gazdasági zónával megtervezett főzőkonyha üzem 1200 

adagos, az étterem 400 férőhelyes,  emellett egy „ház-a-házban” elvű kis belső 

kávézó is szolgálja a campus dolgozóit. A campus-park felőli oldalon külső 

teraszok is kapcsolódnak a házhoz. 

A pavilonként,  szabadon állóan a telekbelsőbe, zöld-közelbe helyezett  éttermi 

épület a munkaidő alatti  mozgás, levegőzés számára tudatosan lehetőséget adó 

elem, általa élettelibb a campus, ingergazdagabb a munkakörnyezet. Az 

étkezésekhez az esős napokon, ill. a hűvös évszakokban kabátban érkeznek a 

munkatársak, ezért megfelelően méretezett ruhatárat,  és illemhelycsoportot is 

terveztünk az előcsarnokban. 

A főzőkonyha feletti térben  úgy helyeztük el a légtechnikai tetőgépházat, hogy 

ott a födém a közösségi terekhez képest alacsonyabb magasságú. Így a tetőszinti 

gépház, melyet az épületszélektől  visszahúzottan terveztünk meg, kevésbé 

magasodik ki a tetőből, s ez a kiszolgálandó terek szempontjából is jó megoldás.  

A konyhai áru-és hulladékszállítás a parktól tömör kerítésfallal elhatárolt gazdasági 

udvaron át lehetséges, a gazdasági bejáratok védelmére előtetőt is terveztünk. 

A Bp106 épület F+1 szintes, a Bp101 és Bp102 jelű épületekével azonos szerkezeti 

és arculati megoldású, de jóval kisebb , ez ad helyet az eredetileg  Bp201 néven  

már engedélyezett, de időközben a földszintjén új tartalommal a tervezett Bp102 

épülethez tesztlaborként csatolódó korábbi kiszolgáló épületből így kiszorult, ezért 

új elhelyezést igénylő funkcióknak.  

Ezek közül a  Bosch Power Tools (kéziszerszám) üzletágnak az oktató kabinetjeit, 

ahol a fa- fém- és beton megmunkálására alkalmas kéziszerszámok, készülékek 

bemutatása  zajlik, az épületnek a campus–park felőli földszinti és emeleti 

tereiben helyeztük el. Az emeletre vezető lépcső egyben a létesítményfenntartási-

üzemeltetési részleg irodáinak  megközelítését is biztosítja. A földszint további 

alapterületein a teljes campust szolgáló  központi „hulladékgyűjtő pontnak” a 

gazdasági udvarra nyíló fedett-nyitott tere kapott helyet, s egy másik, ahol a 
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Bosch PT fúrókalapácsok működését egyes alkalmakkor „élesben”, 

betontömbökön tudják az érdeklődők számára bemutatni. 

A műszaki adatok összefoglalása: 

Bp101 IRODA-, ÉS  MŰHELYÉPÜLET  (már kivitelezés alatt): 

bruttó alapterülete:            5 134 m2  

nettó alapterület összesen:       11 482 m2 

számított építménymagassága: 14,86 m 

 

Bp107 FŐPORTA ÉPÜLET (már kivitelezés alatt): 

bruttó alapterülete:  385,00 m2 

nettó alapterülete:   182,87 m2   

számított építménymagassága: 3,95 m 

 

Bp104 PARKOLÓHÁZ: 

bruttó alapterülete:       3 105 m2 

a fedett-nyitott parkolószintek (0 - 7.) alapterülete:  11 590 m2 

tetőszintek (8 -9.)nettó alapterülete összesen:   2 842 m2  

Bp104 számított építménymagassága: 13,69 m < 15 m 

 

Bp102 FEJLESZTŐMÉRNÖKI LABOR- ÉS IRODAÉPÜLET (tervezett) : 

bruttó alapterülete:      5 636 m2 

nettó alapterület összesen:            18 916 m2 

számított építménymagassága: 14,75 m 

 

Bp105 KÖZPONTI ÉTTEREM-KONYHA („MENZA”) (tervezett): 

bruttó alapterülete:    1 723 m2 

nettó alapterület összesen:   2 074 m2 

számított építménymagassága: 5,80 m 
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Bp106 PT-FCM KISZOLGÁLÓ ÉPÜLET (tervezett): 

bruttó alapterülete:     520 m2 

nettó alapterület összesen:   914 m2 

számított építménymagassága: 9,80 m 
 

A TELEK JELLEMZŐ  BEÉPÍTÉSI ADATAI A CAMPUS ÖSSZES TERVEZETT ÉPÜLETÉNEK 

FIGYELEMBE VÉTELÉVEL: 

a telek területe: 50 584 m2 

beépített terület Bp101+Bp102+Bp104+Bp105+Bp106+Bp107=16 504 m2 

beépítettség: 16 504 / 50 584 = 33% < 45% 

nettó alapterületek Bp101+Bp102+Bp104+Bp105+Bp106+Bp107=45 160 m2 

szintterületi mutató:  45 160 / 50 584 = 0,89 < 2,4 

zöldfelület aránya: 22 026 / 50 584 = 44% > 25% 

tervezett parkolók száma: 87db (térszínen)+ 580 db (parkolóházban) = 

összesen  667 db
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ORTOFOTÓK A KEZDETI, MÉG BONTÁS ELŐTTI, MAJD KÉSŐBB KIBŐVÜLT TERVEZÉSI HELYSZÍNRŐL 

KERESKEDELMI KÉPVISELETI ÉS FEJLESZTŐMÉRNÖKI CAMPUS  ÉPÜLETEGYÜTTESE,BUDAPEST-KŐBÁNYA 
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I. ütem 

II. ütem 

HELYSZÍNRAJZOK A FEJLESZTÉSI ÜTEMEK ÁBRÁZOLÁSÁVAL 

KERESKEDELMI KÉPVISELETI ÉS FEJLESZTŐMÉRNÖKI CAMPUS  ÉPÜLETEGYÜTTESE, BUDAPEST-KŐBÁNYA    
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III. ütem 

IV. ütem 

HELYSZÍNRAJZOK A TERVEZÉSI TERÜLET KIBŐVÍTÉSÉT KÖVETŐ CAMPUS-KONCEPCIÓRÓL

KERESKEDELMI KÉPVISELETI ÉS FEJLESZTŐMÉRNÖKI CAMPUS  ÉPÜLETEGYÜTTESE,BUDAPEST-KŐBÁNYA
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HELYSZÍNRAJZOK  A TERVEZÉSI TERÜLET KIBŐVÍTÉSÉT KÖVETŐ CAMPUS-KONCEPCIÓRÓL 

KERESKEDELMI KÉPVISELETI ÉS FEJLESZTŐMÉRNÖKI CAMPUS  ÉPÜLETEGYÜTTESE, BUDAPEST-KŐBÁNYA   
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A CAMPUS ELSŐ ELEMEKÉNT MEGVALÓSULÓ BP101- IRODAHÁZ ÉS MŰHELYÉPÜLET  

KERESKEDELMI KÉPVISELETI ÉS FEJLESZTŐMÉRNÖKI CAMPUS  ÉPÜLETEGYÜTTESE, BUDAPEST-KŐBÁNYA    

ÁLTALÁNOS EMELETI   ALAPRAJZ 

FÖLDSZINTI  ALAPRAJZ 
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A CAMPUS ELSŐ ELEMEKÉNT MEGVALÓSULÓ BP101- IRODAHÁZ ÉS MŰHELYÉPÜLET  

KERESKEDELMI KÉPVISELETI ÉS FEJLESZTŐMÉRNÖKI CAMPUS  ÉPÜLETEGYÜTTESE, BUDAPEST-KŐBÁNYA      

ÉSZAKKELETI HOMLOKZAT 

METSZET ÉS DÉLNYUGATI  HOMLOKZAT

DÉLNYUGATI  HOMLOKZAT 

METSZET 
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BP102- FEJLESZTŐMÉRNÖKI LABORATORIUM ÉS IRODAÉPÜLET  

  KERESKEDELMI KÉPVISELETI ÉS FEJLESZTŐMÉRNÖKI CAMPUS  ÉPÜLETEGYÜTTESE,BUDAPEST-KŐBÁNYA           

ÁLTALÁNOS EMELETI ALAPRAJZ

FÖLDSZINTI ALAPRAJZ 
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SZINEZETT HOMLOKZATOK 

 

BP102 –FEJLESZTŐMÉRNÖKI LABORATÓRIUM ÉS IRODAÉPÜLET  
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BP105 - ÉTTEREM ÉS KONYHAÉPÜLET (”CAMPUS-MENZA”) ALAPRAJZA 

KERESKEDELMI KÉPVISELETI ÉS FEJLESZTŐMÉRNÖKI CAMPUS  ÉPÜLETEGYÜTTESE, BUDAPEST-KŐBÁNYA       
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BP105 - ÉTTEREM ÉS KONYHAÉPÜLET  
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A TÖMB KÖRNYEZETE MADÁRTÁVLATBÓL 

KERESKEDELMI KÉPVISELETI ÉS FEJLESZTŐMÉRNÖKI CAMPUS  ÉPÜLETEGYÜTTESE,BUDAPEST-KŐBÁNYA        
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ÉSZAKKELETI NÉZET 

 

ÉSZAKKELETI NÉZET 

 

               LÁTVÁNYTERVEK, TELJES UTCAKÉPEK 

KERESKEDELMI KÉPVISELETI ÉS FEJLESZTŐMÉRNÖKI CAMPUS  ÉPÜLETEGYÜTTESE, BUDAPESZ-KŐBÁNYA     

MADÁRTÁVLAT 
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BP101 FŐBEJÁRATI NÉZET 

 

BP101 ÜZEMCSARNOK ÉS IRODAI SZÁRNY DÉLKELETI NÉZETE  

 

LÁTVÁNYTERVEK 
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LÁTVÁNYTERVEK 
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BP107 FŐPORTA ÉS BP101 IRODAI SZÁRNY 

GYÖMRŐI ÚTI MONTÁZS                                                                                               FŐBEJÁRAT 
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BP101 ELŐCSARNOK 
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BP101 ÉPÜLET BELSŐ TEREK 
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BP101 ÉTTEREM 
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BP101 ÉTTEREMI UDVAR ÉS CAMPUS KERT 
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BP102 FEJLESZTŐMÉRNÖKI ÉPÜLET 
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BP104 PAKOLÓHÁZ ÉS LÁTVÁNYKÉP A VASÚTI  FELÜLJÁRÓ FELŐL 
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ÉPÍTKEZÉSI FOTÓK
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