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A fenntartható fejlődés elkerülhetetlen témaköre a jelenkor építészeti diskurzusának.  

A MOL sok ideje elkötelezett híve ennek a gondolkodásmódnak,  

Budafoki úti épületének újraalakított aula-koncepciója pedig épp ezt kívánja  

vizuálisan is láthatóvá tenni. 

FORMA/TENGER 
MOL székház, aula

Egy épület aulája mindig sokatmondó 
design és építészeti szempontból egy-
aránt, hiszen egy olyan központi tér-
ről beszélünk, amely befogad, egybe-

gyűjt, irányít, közösséget formál. Ilyen érte- 
lemben erőteljesen kommunikál az adott cég 
arculatáról, az általa képviselt társadalmi és eti-
kai értékekről, felelősségről. Nincs ez másként 
a MOL Agrober irodaépületének földszinti 
átformálása kapcsán sem. A tér előtörténetéhez 
hozzátartozik, hogy eredetileg a fogadórész és  
a büfé különválasztva funkcionáltak, a tervezés 
során viszont szerves egységbe kapcsolódott 
össze a két egység. Ezzel párhuzamosan a meg-
rendelő részéről a MOL arculatának szín- és for-
mavilágának beillesztése is megfogalmazódott. 
Lényegi volt a lépés azért is, mivel így a nyitot-
tabb tér egyaránt tudja megszólítani a cég mun-
kavállalóit illetve a külsős partnereket.

Az enteriőr formavilágának – egyetemben  
a MOL arculatával – lényegi jellegzetessége az 
ívelt, fluid tömegképzés. Ez jól tetten érhető  
a mennyezeti világítást körülölelő elemekben, 
valamint a székek mellett elhelyezkedő beülő bok-
szokban is. Az ülőhelyek megnövelésének egy-
részt praktikus okai voltak, hiszen a korábbi nyolc 
férőhely 50 személyesre duzzadt. De a bokszok 
nem pusztán ily módon működnek, hanem sze-
paráltabb elemekként alkalmat adnak kiscsopor-
tos megbeszélésekhez, és olyan intim teret is 
képeznek, amely alkalmas egyfajta meditatívabb 
lelkiállapot, pihenés megélésére is. Az alapvetően 
világos és áttekinthető tér egyszerre képes tehát  
a tágasság érzetét megteremteni, és igény esetén 
a privát tér jellegzetességei is megélhetőek. 

Mind a bokszok, mind pedig a mennyezeti 
elemek formája és színhasználata a MOL arcu-
latára hajaz, teszi mindezt rendkívül visszafo-
gott és organikus módon. Emellett a fafelületek 
dominanciája figyelhető meg, amely rendkívül 
lényegi funkció lehet egy étkező és pihenőtér 
esetében. Ahogyan a fenntartható gondolkodás 
is központi szerepet szán a naturális anyagok-
nak és a természet elemeinek, ezzel egyetemben 
a növények designelemként történő elrendezé-
se, valamint az asztalok és beülő-bokszok 
anyaghasználata ezt a koncepciót erősíti. Ezál-
tal pedig hitelességet a gondolkodásmódban, az 
értékek képviseletében, valamint az arculatban 
is. Lényegi szempont a tér működőképessége, 
hiszen a „felhasználók” visszajelzései tudják 
bizonyítani a koncepció sikerességét. Mindez  
a dolgozókért készült, a humánum fontosságát 
hangsúlyozza. Mind a kollégák elégedettsége, 
mind pedig a büfé forgalmának növekedése jól 
illusztrálja az emberek által megélt tér sikerét. 
A tér immáron céges rendezvényeknek, megbe-
széléseknek és promócióknak is helyet ad, funk-
cionálisan is kibővülve, teszi mindezt egy 
natúraközeli szemléletmód szellemében. Építé-
szet, design és egy nagyvállalat pozitív szemlé-
letének szerencsés harmóniája konstruálja az 
Újraformált aulateret.
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Belsőépítész
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KOVÁCS PÉTER

BENSON MARCELL

BATÁR ZSOLT

A MOL arculati színei is megjelennek

NezoneN Kft.-nek kulcsszerepe volt az ülőkék és mennyezeti elemek gyártásában
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Belsőépítész: 
Benson Marcell (CraftBenson Architecture/Design)

Tervezés éve: 
2015 második negyedév

Kivitelezés:
2015. augusztus-szeptember

Fluid világ

Egybekapcsolt fogadórész és büfé

SZÁMÍT, 
HOL DOLGOZOL!
SZEBB KÖRNYEZETBEN NEM CSAK KELLEMESEBB 
A MUNKA, DE HATÉKONYABB IS.
A MOL ezért alkotta újra irodaházának büféjét a legmodernebb trendeknek megfelelően. Büszkék 
vagyunk rá, hogy olyan környezetet teremtettünk, ahova öröm belépni, beszélgetni és dolgozni is. 
Így munkatársaink a legtöbbet tudják kihozni minden munkanapjukból és a karrierjükből is. 
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AKRIL KŐ PULTOK

• akril kő feldolgozás és forgalmazás
• 5-tengelyes CNC marás
• összetett 3D formák
• egyedi bútorok és nyílászárók

Az előző oldalakon  

megtekintheti  

egyik referenciánkat.

+36 30 329 88 29
www.nezozen.com

MOL AGROBER BÜFÉ

MINŐSÉG MARAD,  
A HELYSZÍN VÁLTOZIK!

Költségkímélő, gyors, bontás nélkü-
li burkolási lehetőségek: ez minden 
építő álma, legyen akár egyéni épít-
kezésről, akár megbízásról szó, alj-

zatról, falról, vagy akár bútorról. Erre az össze-
tett igényhalmazra kínál lassan tíz éve 
megoldásokat az innovatív, dinamikus Beton-
Dekor Kft. A száz százalékban hazai céget 8 éves 
tengerentúlon szerzett szakmai tapasztalatok 
után, 2007-ben alapították. Hosszú évek eltelté-
vel most úgy döntöttek, hogy a III. kerületi 
bemutatótermünkből elköltöznek, egyenesen 
Érdligetre, ahol várhatóan februárban új, a hírek 
szerint exkluzív, Daruka Gergely építész által 
minimál designra hangolt bemutatótermet nyit-
nak majd. Ami nem változik, az a célkitűzésük, 
avagy hogy magas színvonalon elvégzett mun-
kájuk eredményeként a megrendelőik által meg-
álmodott terek egyedi, hangulatos és minden 
igényt kielégítő burkolatokat kapjanak. Fő pro-
filjuk az USA-ban már évtizedek óta bevezetett 
és közkedvelt fal- és padlóburkoló bevonatok 
alkalmazása, amelyek már meglévő, töredezett 
és régi burkolatok felújítására vagy új burkola-
tok készítésére szolgálnak. A bevonatok sokré-
tűek, egyaránt alkalmazhatók bel- és kültéren, 
MDF- és bútorlapokon is, így pultok, asztalok 
bevonásához, kocsibeállók, lépcsőházak, folyo-
sók, homlokzatok, lábazatok, faldekorációk, 
lakóterek, medencék körüli burkolatok, tera-
szok, üzletek, irodák, iskolák, műemlék és köz-
intézmények, éttermek fal- és járófelületeinek 
kialakításához. A Beton-Dekor ART Kft. 2016 
februárjában megnyíló új bemutatóteremében 
a már jól megszokott padló- és falburkolat, vala-
mint a bútorbevonat mellett, a jövő év nyarától, 
a Daruka Gergellyel közös tervezésű, egyedi 
betontárgyak is megvásárolhatóak lesznek. (x)

A legutóbbi idők referenciái:
MOL Agrober, Budapest

Centrál Színház (tervezés: Benson Marcell) 
A Bosch székház büféjének padlója

A Playersroom üzletek padlója  
(Magyarországon és Bécsben)  

Vintage Garden, Budapest
Fair Bank MagNet (tervezés: Nikoletti Petra)

RE/MAX Central ingatlaniroda  
(tervezés: Szendrő Péter)

Továbbá számos magánház

Beton-Dekor ART Kft. 
Cím: 1039 Budapest, Szilke u. 2. (Hungary)

Mobil: +36 20 298 72 62; +36 20 298 69 37; +36 30 692 88 68 
E-mail:  mail@betondekor.hu

Web:  www.bdakft.hu




