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A mestermőrıl 
 
Rendeltetés:   Irodaház 
Helyszín:     Budapest XI. Fehérvári út 50.-52. 
     Hrsz.: 3 903 
Tervezés:     2003.-2004. 
Megvalósulás:   2004.-2006. 
Átadás:    2006. 
 
Tulajdonos:   Bischoff GmbH. Wien 
Beruházó:    Bischoff Magyarország Kft. 
 
Tervezık: 
Generáltervezı:   MŐÉP Építımérnöki Kft. 
 
Építész vezetıtervezı: V. Horn Valéria 
Szerkezettervezı:  Szabó Zoltán 
Épületgépészet:   MCE Anlagebau  
Épületvillamosság:  FG–Consult 
 
Generálkivitelezı:   HABAU GmbH. 
  
Az épület tervezése során  építész vezetıtervezıként azokat az építészeti és 
szerkezeti elveket kívántam megvalósítani, amelyeket az értekezésben ösz-
szefoglaltam. 
A szigorú megbízói és beruházói elvárások között természetesen számos 
kompromisszumot kellet kötni, mégis úgy gondolom, hogy ez az épület épí-
tészetileg is vállalható. 
Bizonyos formai és szerkezetalakítási szempontok érvényesülnek, másokat 
viszont csak  kevésbé sikerült megvalósítani épületen. A magas minıségő 
komfort biztosítását, a követelményeknek való megfelelést, az energiatuda-
tosságot, a technikai lehetıségek kiaknázását lényeges értékelési szempont-
nak tartom. 

Dexagon irodaház Budapest XI. Fehérvári út 50.-52. 

Utcakép a Fehérvári útról 

Irodaépület a Fehérvári út 

Prielle Kornélia utca  

sarkán 
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A tervezés 
 
Az épület tervezése még 2002. végén indult. A tervezési megbízás elız-
ménye egy szakvélemény volt, amelyt a tulajdonos Aradi utcai iroda-
épületnek megvalósításáról, építési hibákról készítettem. 
Az épület terveit a MŐÉP Építımérnöki Kft. vezetı tervezıjeként készí-
tettem. A tervet a bécsi székhelyő Bischoff GmbH. rendelte a MŐÉP-tıl, 
a tulajdonos a megvalósításhoz Budapesten létrehozta a Dexagon Kft., 
amelyet beruházói feladatokkal bízott meg. 
A tervezési idı igen hosszúnak mondható, majd két év volt. Ez a telek-
megosztás hosszú folyamata miatt vált lehetségessé, ami természete-
sen tervezési szempontból igen szerencsésnek bizonyult. Ennek kö-
szönhetı, hogy a teljes tervezési idı alatt a terv egy kézben maradha-
tott az engedélyezési tervfázistól, a kiviteli és részletterveken át a bel-
sıépítészeti tervekig, illetve az épület átadása után a földszintre beköl-
tözı két üzlet, illetve bankfiók belsı kialakításának megtervezéséig.  
A generáltervezı a MŐÉP Kft. volt. Az építészeti és tartószerkezetei ki-
viteli terveket a MŐÉP – tartószerkezeti tervezı Szabó Zoltán -, az út-
tervet, tőzvédelmet és a külsı közmő terveit megbízott tervezık készí-
tették,az épületgépészeti és épületvillamossági tervezésre a megbízó az 
MCE Anlagebau, illetve az FG Consult bécsi cégeket kérte fel. 
A tervezés folyamán a beruházó folyamatosan ellenırizte a munkát, 
heti rendszerességgel tervezıi egyeztetést tartott. Igen sok tekintetben 
határozott elképzeléseit kellett beépíteni a tervbe. Az anyagválasztás-
ban is erıs elvárásai érvényesültek. Természetesen a kivitelezés idején 
folytatódtak a tervezıi és kivitelezıi egyeztetések 
A kivitelezést a HABAU GmbH nyerte el.  

 

Udvari homlokzat 

Udvari homlokzat terve 
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A helyszín 
 
A Fehérvári út, Dombóvári út, Nádorliget utca és Prielle Kornélia utca 
által határolt tömb jelentıs részét a Csonka János Gépgyár foglalta 
el, ezek közül néhánynál funkcióváltás következett be. 
A tervezés kezdetkor két földszintes raktár, illetve öltözıépület állt a 
területe, amely elbontásra került. 
Az irodaépület a XI. kerület Fehérvári út és Prielle Kornélia utca sar-
kán áll. A Fehérvári úton zártsorú beépítéssel négyemeletes lakóépü-
let, a Prielle utcában a Csonka János Gépgyár épületei, ma többnyire 
bérlemények csatlakoznak. 
A Fehérvári út és Prielle Kornélia utca közel merıleges egymásra. A 
telek mérete ~55,1x41,5m. Az engedélyezési tervfázis indításakor 
ezen a területen egy önkormányzati rendelet és az OÉSZ volt érvény-
ben. Ennek alapján elıször elvi építési terv, majd építési tervdoku-
mentáció készült. Ennek alapján kellett az egy ingatlanként nyilván-
tartott tömböt hét telekre szétbontani. 
A telek a Nádorliget utca irányába enyhén lejt. 
A szabályozás 90%-os beépítettséget engedett meg, a fennmaradó 
10%-nyi terület rész –mintegy 5,50 méteres oldalkert - a Prielle Kor-
nélia utcai telekhatárnál zöldtetıként és parkolótetıként került kiala-
kításra. 
A rendelet az 90 %-os beépítés során zöldtetık létesítését is elıírta, 
amelyet az elıbb említett oldalkert mellett a földszint fölötti födém, 
illetve a V. emelethez csatlakozó tetı zöldtetıként történı kialakítá-
sával lehetett biztosítani. Így a telek 53%-án sikerült zöld felületet 
kialakítani. 

Helyszínrajz 
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Földszinti alaprajz 

Az épület bejárata és  

az árkádfödém részlete 
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Az épület 
 
Az épülettömb megfogalmazásánál biztosítani kellett, hogy a Fehérvári 
úton zártsorú beépítéssel kapcsolódjon az 48. számú lakóépülethez, 
továbbá tartsa annak eresz- és gerincvonalát, átvegye annak tetılej-
tését. Ezért készült félnyereg tetı az utcai oldalakon. A Prielle utca 
beépítése sokkal alacsonyabb, ezért választottam három szinten a le-
lépcsızı formát. Így alakult ki az épülettömb L formája. A magas be-
építettség lehetıvé tette, hogy a pince teljesen, illetve a földszinten az 
oldalkert kivételével elfoglalhassa a telekterületet. Az L két szárának 
csatlakozásánál hangsúlyos elemként emelkedik ki a függönyfalas hat-
emeletes épülettömb, a hangsúlyt az elıreugró párkánnyal kívántam 
megerısíteni. Az irodaépület bejáratát a diagonáltengelybe helyeztem. 
A bejárat jelentıségét a kétszintes bejárati elıcsarnok homlokzati sík-
jának hátrébb tolásával növeltem. 
A homlokzati sík a telekhatárhoz legközelebbi két pillérállás kivételével 
konzolosan 1,50 m-t elıreugrik. A homlokzatra több színterv készült, 
végül is a mediterrán színezést választotta a tulajdonos. 

 

Prielle Kornélia utcai 

homlokzat 

Prielle Kornélia utcai homlokzat terve 
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 Az irodaépület pince + földszint + 5 emelet + tetıteres kialakítású. 
A pincében összesen 74 gépkocsi, ezen kívül még a földszinti árkád 
alatt 14 jármő számára biztosított a parkolás. A pincetéri garázsba rám-
pa vezet le. A rámpa elıtt beléptetı sorompó van, a rámpát a 
parkolótértıl gördülı rács zárja le. Maga a rámpa főtött kialakítású. A 
pincében ezenkívül gépészeti helyiségek –kazánház, szellızıgépház, 
közmők mérıhelyiségei, a rámpa alatt szennyvízátemelı, akkumulátor 
és fıelosztó -, valamint tárolók és üzemeltetési-karbantartási terek kap-
tak helyet. A pince helyiségei a lépcsıházhoz és a liftekhez füstmentesí-
tett elıtérrel kapcsolódnak. 
A földszinten bejárati elıcsarnok és épületfelügyelet mellett diszponibilis 
üzletek létesítését irányoztam elıre. Az épület átadása után két üzlet és 
egy bankfiók vette bérbe a földszintet. A belsı fekvéső raktárterek ter-
mészetes megvilágítását felülvilágítók biztosítják, ezek egyben füstelve-
zetık is. A közlekedımag a diagonáltengelybe került. 
Az I. emeleti galéria az elıcsarnok terét növeli. 
Az irodaszárnyak szélessége eléri a maximálisan megengedett 15 m-t. 
Az irodák mindkét épületszárnyban kettıs középfolyosós rendszerrel ke-
rültek kialakításra. Így a két folyosó által közrefogott területen kettıs 
vizesblokk és teakonyha kiépítésére van lehetıség. A mőszaki átadáskor 
szintenként két vizesblokk készült el, utána viszont folyamatosan kiépült 
az összes a bérlıkkel történt megállapodás szerint.  

Emeleti galéria  

I. emeleti alaprajz 
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VI. emeleti alaprajz 

Sarokpárkány és terve 
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  Beépített alapterület: 
 

 
 

szint 

  

bruttó m2 nettó m2 

pince 2290,32 2058,64 

földszint 2074, 80 1941,29 

I.emelet 1217,05 1040,88 

II. emelet 1235,30 1120,65 

III. emelet 1235,30 1120,65 

IV. emelet 1235,30 1070,90 

V. emelet 1086,0 928,30 

tetıtér 761,0 646,80 

tetıszint 58,80 45,39 

  

Σ  

  

11193,87 

  

9973,50 

Egy-egy szinten igény szerint egy – öt iroda alakítható ki. Az iro-
dák az utcára és az udvarra tájoltak. A bérlı igényeinek megfele-
lıen szerelt válaszfalakkal osztható cellákra, illetve maradhat 
nagyteres az iroda. 
A Prielle utcai lépcsızı tetıformák lehetıséget adtak a V. emele-
ten tetıkert, az VI. emeleten tetıterasz kialakítására, amit az iro-
dák alkalmazottai használnak. 
A VI. emelet fölötti tetı nem hasznosított tetı, itt helyezték el a 
kültéri egységeket, és itt áll a liftgépház.  
 

Alapadatok 
 
A telek területe:    2 306,0 m2 

Földszinti padlószint:   ± 0,00 = 
104,65 m B.f. 
Fehérvári úti járdaszint:   -0,15 m 
Szomszédos – Fehérvári út 48.- lakóépület  
fıpárkányának alsó síkja:  17,65 m  jár-
da felett 
Beépítettség:    90% 

Diagonál metszet 

Függönyfal lábazati  

csatlakozásának részlete 

Portálsor és függönyfal a  

Fehérvári úti homlokzatnál 
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Szerkezeti kialakítás 
 
Alapozás: 
Az épület alatt a talajmechanikai szakvélemény alapján mintegy 50 cm-es talajcserére volt szükséges. 
Az alap 80 cm vastag vízzáró lemezalappal készült.  

Felmenı szerkezet: 
A pincefal is vízzáró vasbeton. Az épület monolit vasbeton pillérvázas merevítı lépcsıházi maggal és 
merevítı falakkal. Födémek 25 cm vastag monolit vasbeton síklemezek. A tetıtérnél az utcai oldalakon 
koporsófödém készült.  
Az épület 7,59x6,85 m alapraszterrel épült meg.  
Az utcai falszerkezet –15 cm - a konzoloknál vázkitöltı, míg az udvari oldalon a homlokzati fal 20 cm-es 
vasbeton tartófal épült.  

Tetıszerkezet: 
A magastetıt a koporsófödémre ültetett 7,5/15 cm keresztmetszető szarufák alkotják. A szarufák között 
15 cm üveggyapot filc van. Az alátéthéjazat légzáró páraáteresztı fólia ellenléccel leszorítva.  

 

 

Tetı részlete 

V. emeleti tetıkert 

Hosszmetszet 
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A héjazat Prefa alumínium kiselemes fedés lécvázon. 
Az épület lapostetıi fordított rétegrendő szerkezetek, a tetı igénybevételének meg-
felelı kétrétegő modifikált bitumenes lemez szigeteléssel, 20 cm vastag extrudált 
polisztirolhab lemezekkel.  
A Fehérvári úti épületszárnynál és a Prielle Kornélia utcai legfelsı, nem hasznosított 
lapostetınél a 20 métert meghaladó épület magasság miatt a kavicsleterhelést be-
tonlapos leterhelés egészít ki. 
A Prielle Kornélia utcai V. emelet feletti tetıteraszt bazaltzúzalékra fektetett járóla-
pok burkolják. 
A IV. emelet feletti tetıt, valamint a földszint feletti födémet és a telekhatár menti 
pince feletti tetısávot zöldtetıként, minimálisan 25 cm vastagságú speciális 
ültetıközeggel félintenzív tetıkertként alakították ki. Fıleg kis növéső cserjéket és 
sedium-féléket ültettek be, a földszint fölötti zöldtetın füves vegetáció él. A vegetá-
ciós réteg alatt, szőrı és nedvesség tároló-levezetı réteg elhelyezését terveztem. A 
tetıkertek gondozására locsolóhálózat beépítése vált szükségessé. 
A földszinti és pinceszint feletti tetık lapostetık belsı, míg a magastetık és emeleti 
terasztetık külsı vízelvezetésőek, a lapos tetıkhöz kapcsolódó függıereszcsatornák 
kapcsolódnak. 
Meg kell jegyeznem, hogy az épület magastetıs része 2006-ban az „Év tetıje”  pá-
lyázaton külön díjat kapott. 
Az esıvíz elvezetés szerkezetei, a párkány és fallefedések, valamint az ablakkö-
nyöklık titáncink lemezbıl készülnek. Az utcai oldalakon a függıeresz csatorna fi-
nom beton tartóelemre ül fel.  

 

Magastetı és függönyfal 

csatlakozási részletterve 

Magastetı és függönyfal 

csatlakozása 
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Homlokzati szerkezetek 
 
A homlokzat két jól elkülöníthetı részbıl áll. A nagyobbik felületre 10 
cm-es dryvit jellegő hıszigeteléső vakolatrendszer került. A beruházó 
polisztirol anyagú hıszigetelés mellett döntött és csak a tőzszakaszok 
homlokzati sávjában helyeztek el ásványgyapot tőzgátakat.  Az udvar 
felıli belsı homlokzatok szintén dryvit rendszerő hıszigetelést kaptak. 
A földszinti portálok közötti pillérsávoknál kanfanar gránitburkolat jele-
nik meg, melyet rozsdamentes kapoccsal rögzítettek a hıszigetelt pil-
lérhez, a kı és a hıszigetelés között légrés van. A Prielle utcai portálok-
nál – az enyhe lejtése miatt – alul kıbéletek készültek.  
Az épületsarok homlokzata függönyfalas kialakítású, még a tenderterv 
idején változott a látszóbordás kialakítás strukturális üvegezéső füg-
gönyfallá. A függönyfal napvédı üvegezéső. 
A tetıtéri szinten a függönyfal befordul a tetısíkig. A függönyfali 
parapetelemek ásványgyapot kitöltésőek. A lépcsıháznál viszont látszó-
bordás függönyfalat építettek be. 
A portálok és a függönyfal Schüco szerkezettel épült. 

 

 

Függönyfal, hıszigetelt homlokzati 

fal és belsı burkolat csatlakozási 

részlete 

Függönyfali részlet Az irodaépület saroktömbje 
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 A konzolos kialakítású bejárati résznél lévı vasbeton pillérek szálcsiszolt 
rozsdamenetes acél burkolatot kaptak. Ugyanitt az árkádfödém hıszige-
telését alumínium kazettás álmennyezet burkolja. 
Szerkezeti szempontból 6-7 évvel ezelıtt a 10 cm-es homlokzati és 20 
cm-es tetıhıszigetelés túlzónak találta a beruházó, de a fenntartási költ-
ségek csökkentési lehetıségével sikerült ennek helyességérıl meggyızni. 
 
Külsı nyílászárók 
A homlokzati nyílászárók – földszinti portálok, irodabejárat, ablakok – 
hıhíd megszakításos mőanyag szerkezetek low-e üvegezéssel. Az utcai 
üvegszerkezetek argon+SF6 gáztöltésőek, az udvari ablakok csak argon 
töltésőek. Az utcai déli és nyugati ablakok kültéri lamellás Dolenz típusú 
árnyékolóval rendelkeznek, ezek beépítéséhez a födém alatt szerelt szer-
kezető, az ablakszemöldökhöz kapcsolódó tokmagasításra volt szükség.  
 

 

Nyílászáró és árnyékoló 

beépítés 
Prielle utcai homlokzat 

részlete 

Bejárati szélfogó részlete 
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Elıcsarnok Elıcsarnok és galéria , valamint a 

galéria szinti oszlopfı kialakítása 

Galéria  

korlátkialakítása 



V. Horn Valéria: DLA mestermő 

Dexagon irodaház Budapest XI. Fehérvári út 50.-52. 

Belsı térelhatárolás 
A pinceszinten 20 és 10 cm vastag falazatok készülnek téglából vagy pórusbeton elemekbıl. A földszinten és 
az emeleteken alumínium vázas gipszkarton borítású, szerelt válaszfalak vannak. Kettıs gipszkarton réteg az 
irodák közötti válaszfalnál, illetve nagyobb léghanggátlási követelményt kielégítı tárgyalónál szükséges. A 
beépített folyosóval határos válaszfalakat, mint a menekülési útvonal határoló szerkezetei tőzgátló gipszkar-
tonnal építették. 
A vizes csoportoknál impregnált gipszkarton alkalmazandó. 
 
Belsı ajtók 
A beltéri ajtótokok mindenütt falcos ajtólapokhoz kapcsolódó fém keretek. A pinceszinten acél ajtólapok ke-
rülnek beépítésre. A kazánház, szellızı gépház és tárolók az elıírásnak megfelelı tőzállósági fokozatú ajtóval 
rendelkeznek. A lépcsıház L4 légzárású ajtajai biztosítják a lépcsıház füstmentességét. 
A fentebbi szinteken acéltokos faajtók épültek be. Az irodabejáratok ajtajai üvegbetétes, furnírozott, lakko-
zott szerkezetek. A vizes helyiségeknél teleajtókat helyeztek el. 
 
Belsı falburkolatok 
Az elıcsarnokban a falon juparana, a lábazaton rosa-beta kıburkolat jelenik meg. Ugyanitt a burkolatlan fal-
felületre stukkolustro finom vakolat került. 
A vasbeton felületek gletteltek és festettek. A vizes helyiségek csempézettek. Az elıcsarnok kıvel burkolt. 
Padlóburkolatok: 
Az irodák burkolata szınyegpadló, a vizes helyiségek, közlekedık és a földszinti üzletek, raktárak burkolata 
greskerámia. A padló a földszinten és az emeleteken úsztatott szerkezet. Az úsztató réteg üveggyapot, mely-
re technológiai szigetelés került, és erre cementesztrich készüt. Ez fogadta az elektromos csövezést. 
Az iroda bejárati elıcsarnokát szintén kıvel burkolták. 
A pincében mőgyanta padlóburkolat készült, míg a földszinti parkoló térburkolatot kapott. 
 
Álmennyezet 
Álmennyezet földszinti a elıcsarnoknál, a liftelıtereknél, a belsı közlekedıknél, valamint a vizes helyiségek-
ben készült. Az elıcsarnok és liftelıterek álmennyezete gipszkarton, a vizes helyiségekben sávos porszórt 
alumínium álmennyezetet szereltek fel. A földszinti helyiségeket alulról heraklittal lezárt hıszigetelés védi. 
 
Az irodaházban központi épület-felügyeleti rendszer  mőködik. 

Menekülı lépcsıház 

Elıcsarnok 



A  részletek 
 
A hosszú tervezési idı lehetıséget biztosított számos részlet végiggondolásá-
ra, kiérlelésére.  
Így az épülethez külön részlettervi kötetek készültek mintegy száz csomópont-
tal. Az egyes kötetek a lényeges homlokzati , a tetıszigetelési részleteket, az 
eltérı lábazati kialakításokat, továbbá az elıcsarnok és közösségi terek fal- és 
padlóburkolati, álmennyezeti, továbbá a vizes csoportok terveit tartalmazza.  
Ennek keretén belül készítettem el a portáspult részlettervét is. Ezek közül vá-
lasztottam párat illusztrációként. 

V. Horn Valéria: DLA mestermő 

Dexagon irodaház Budapest XI. Fehérvári út 50.-52. 

 

 

 

Tetı és függönyfal csatlakozásának 

részlete  

Zöldtetı  részlete a földszinti árkád felett Tetı és függönyfal csatlakozás vízszintes metszetrészlet  



V. Horn Valéria: DLA mestermő 

Dexagon irodaház Budapest XI. Fehérvári út 50.-52. 

 

 

 

Külsı vízelvezetés részlete az V. emeleti zöldtetınél Terasztetı és magastetı csatlakozása 

Portál lábazatszigetelése Portáspult 




