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Matt aluMíniuMeleMek és színes üveg térfalak, átlátható, letisztult belsõ. ki hinné, hogy  

az elegáns enteriõr a bkk új, ruMbach utcai ügyfélszolgálatának vendégtere? csupán  

a lila arculat árulkodik, aMi persze egy kicsit Még szintén új. tagadhatatlan, kinõtte  

az ország a Mûködésében is korszerûtlen bkv-t, és a hírhedt „pótdíjbefizetés” táblával  

jelzett, akácfa utcai „ügyfél várakoztatót”. küszöbön az elektroMos beléptetõ kapuk  

a MetróálloMásokon, és a városi bubi biciklihálózat, Megannyi fejlesztés terve Mellett.  

a reforMer bkk ügyfélszolgálatát is Megújította.

LiLa szemafor az új id k hírnöke
Átadták a Bkk új ügyfélszolgálatát
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1992-ben épült, Benczúr László tervei alap-
ján a Rumbach Center irodaház, ami fény-
korában a hatodik legnagyobbnak számított  
a budapesti irodaépületek között. A klin-
kerbe és betonpanelekbe bújtatott ház csen-
desebb felszólaló a megannyi – a régi zsidó- 
negyed épületeit ritkító – irodaház beruhá- 
zás posztmodern betolakodói mellett. (Köz-
tük, ha csak a kõhajításnyira elhelyezkedõ 
példákra gondolunk, a sarok mögött mere-
dezik a kétszeres Ybl-díjas Pomsár János 
1994-es Madách Trade Center névre keresz-
telt, „Madách sétány gyilkos” épületegyüt- 
tese, valamint a Rumbach Centerrel átel-
lenben fekszik Donkó Zsolt tetszhalottság-
ból egy-egy Gödör buli erejéig feltámadó  
Central Passage „ikonja”.)

Miután – többek között korszerûtlen fû- 
tése miatt – a mai igényeknek már nem 
felelt meg a Rumbach Center, az RE Project 
Development 2008-ban úgy döntött, hogy 
tartószerkezetig visszabontja, és korszerûsíti 
az ingatlant, a belsõépítészeti kialakítást  
a Platinium Groupra bízva. A pozitív vég-
eredmény így a belsõ tereken, és a ház funk-
cionális mûködésén egyaránt érezhetõ.

2012-ben jelent meg a lila szemafor az 
épület homlokzatán (a BKK logója a húszas 
évek végétõl a hetvenes évek végéig hasz-
nált, egykori buszmegálló tábláknak állít 
emléket). Az ügyfélszolgálat 2012 áprilisa  
óta üzemel az épület földszintjén, jelenleg  
általános tömegközlekedési információk- 
kal, panaszokkal, taxidrosztokkal kapcsola-
tos ügyintézéssel, teherforgalmi és túlsúlyos, 
túlméretes jármûvek behajtásával, útvonal-
engedélyekkel, közterület használattal fog-
lalkoznak az itt dolgozók. A közeljövõben 
a tömegközlekedési pótdíjazással, értékesí-
téssel, a BUBI üzemeltetésével, illetve a BKK 
Közút tevékenységével kapcsolatos ügyekkel 
bõvül majd a Rumbach utcai iroda arzenálja.
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A funkció definiálása után letisztult, átlát-
ható, világos és modern teret álmodtak meg 
közösen a BKK, és a belsõépítészettel meg-
bízott Platinium Group munkatársai. Törõcsik 
Ferenc vezetésével a tervezõk az L alaprajzú  
ügyféltér rövidebb, szeparáltabb részébe  
telepítették a pénztárablakokat, a nyitott, 
hosszabb ügyfélpultot pedig a bejárattal 
szemközti oldalon, a Rumbach Sebestyén 
utca mentén alakították ki. Lila üvegek oszt- 
ják a teret várakozó zónákra, és ugyanezzel  
az anyaggal oldja meg frappánsan a ter-
vezõ az ügyfélpultok jelképes szeparációját 
is. Apró figyelmesség az oszlopok gipszkar-
ton burkolatába rejtett LED-csík, és az általa 
megvilágított kecses, lila sáv. A BKK arculati  
elemeire, színeire komponált tér, és a fehér 
minimál bútorok is egy kortárs közlekedési  

Lásd még: 
KataPult REsidence étterem, 
REsidence 1 Irodaház OCTOGON 
2012/9. 

társaságot reprezentálnak, amelyrõl egyre  
könnyebben hihetõ, hogy sok mindenben 
mintája London. Az utcai homlokzat új, 
matt alumíniumelemeiért külön köszönetet  
mondhat a Platinium Group építészeinek  
a ház egykori tervezõje, Benczúr László.  
A korábbi posztmodern hangulatot erõsítõ 
adalékok számûzésének – és homogén fémre 
való cseréjének – köszönhetõen, az új, pro-
fesszionálisan szervezett tömegközlekedés 
hírnökévé vált az épület földszintje.

Az iroda egyedi belsõépítészeti munkáit a zalaszentgróti SMH Woodinvent Kft. gyártotta  
és installálta a belsõépítész látványterveibõl konvertált saját készítésû gyártmánytervek alapján

Elegáns portált biztosítanak a homlokzati alumínium-
elemek, miközben szolidan hordozzák  
a BKK letisztult arculatát


