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IPAR A TÁJBAN 
Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő

A vízpart sajátos ihletettségeket kínál: az áramló víz állandó nyugalma, ugyanakkor 
makacs, apró változásokból összeálló változatlansága. A kikötő merészen előre ugró felsőrésze 

a körülményektől függetlenül is eszembe juttatja Bán Ferenc tokaji nyaralóját, az elmúlt 
évtizedek egyik legeredetibb házát, amihez a közeli Bodrog-parton álló, elhagyott kőkirakó 

szerkezet adta a formai ötletet. Vagy kissé közelebb, de időben ugyanolyan képtelen ugrással 
Kozma Lajos 80 évvel ezelőtt épült, de még ma is álló nyaralóját a dunai Lupa szigeten – ugyanez 

a merész víz fölé ugrás. Látszólag minden együtt lenne, hogy a természet lágy öléről írhassunk.

Szöveg: TOR M A TA M ÁS | Fotó: DA N Y I BA L Á ZS | Építészet: H AT VA NI Á DÁ M, KOROMPAY ATTIL A, DÉK Á N Y TIBOR , SPOR A ARCHITECTS
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A Mosoni-Duna torkolatánál a víz szó szerint az 
új létesítmény partját mossa, túloldalt már a szlo-
vák-magyar országhatár, a kissé közelebbi túl-
oldalon viszont még a Szigetköz legdélebbi sar-
ka és a Torda-sziget látszik. De mi a vízen innen 
vagyunk, egy ipari táj közepén, és egy laikus szá-
mára már az építmény meghatározása is bajos. 

Kontrollépület a Győr-Gönyű Országos Köz-
forgalmú Kikötőben. Feledve az evezős roman-
tikát most inkább egy konkrét hajózó folyamki-
lométernél vagyunk az Északi- és Fekete-tengert 
összekötő vízi út felénél, a Duna 1794 km-es szel-
vényében. És hajózunk, de most sóder, fém és még 
sok egyéb jön az uszályokon – pontosabban jön 
majd, ha a Duna néhány év és alapos kotrás után 
újra valódi hajózó kereskedelmi útvonallá válik. 

Ez a kontroll épület egyszerre iroda, irányí-
tó központ és szervízállás, személyzete innen 
kommunikál a partfalnál várakozó uszályok-
kal, de alkalmasnak kell lennie arra is, hogy 
elvégezhessék az uszályok hulladék- és veszé-
lyesanyag-mentesítését. Emellett magában fog-
lal még gépkocsi tárolót, vízminőségvizsgálati 
labort, tárgyalót, sőt, vendégszobát is. 

Erre a multifunkciós, kikötőfelügyeleti feladat-
halmazra pedig azért van szükség, mert – ha ez 
elsőre nem is látszik – itt egy ipari és közlekedési 
csomópontban vagyunk, ahol a vízi, közúti és a vas-
úti közlekedés összeér. A háttérben szolidan kiter-
jedt ipari park hízik észrevétlenül egyre nagyobb-
ra, gabonatárolókkal és egy forgalmas horganyozó 
üzemmel az M1 a közelében, az épület pedig éppen 

a folyóvíz és a vasúti vágányok között emelkedik 
– tágabb összefüggésben Győr és Gönyű között, 
ahol a Mosoni-Duna eléri a nagy Dunát. A köz-
pont képét tehát elsősorban egyfelől a logisztika és 
a kikötői infrastuktúra szigorú rendszere határoz-
za meg, tömege mégis karakteres, már-már meré-
szen szétágazó. Bizonyos nézőpontokból egy lánc-
talpas erőgépre emlékeztet, máshonnan viszont 
azt a spirálos sokoldalúságot is bele lehet látni, ami 
a tervező Sporaarchitects több korábbi épületét is 
jellemzi. (Például a debreceni TD családi házukat.)

A víz felé kiugró felső szint nagyvonalú-
an keresztbe fekszik a földszinti tömbön, mely-
nek túloldala a vasút felé fordulva napelemes 
rámpával egészül ki. Mindez fém, ipari járórács-
árnyékolókkal, de fehérben és világosszürkében 

   Az emeleti tárgyalóból rálátni 
a kikötőre és gyönyörködni lehet 
a folyó tükrében megkettőződő 
körpanorámában. 

‹ Az emeleti feljáró fa járólapokkal 
kombinált fém struktúrája. 

   A földszinten, a folyóval 
párhuzamos épületrészben iroda, 
labor és vendégszoba található. 
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‹ A víz felé kiugró felső 
szint nagyvonalúan 
keresztbe vetett tömbje.

   A napsütötte oldalakat 
tűzihorganyzott árnyékoló 
rácsrendszer veszi körül, 
ami a változó fényviszo-
nyok szerint  más és más 
képet mutat. 
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‹ Egy darab a Dunából, a kikötő és 
egy távolabbi daru sárgája.

‹ Az ipari park tágabb környezete 
a kontrollépület mögé futó vasúti 
vágánnyal. 

› Az emeleti tárgyaló lebegő, 
rácsos dizájnja képes átírni az 
ipari környezet.

A KÖZPONT KÉPÉT ELSŐSORBAN A LOGISZTIKA 
ÉS A KIKÖTŐI INFRASTUKTÚRA SZIGORÚ 
RENDSZERE HATÁROZZA MEG, TÖMEGE MÉGIS 
KARAKTERES LETT.
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‹ Napelemes rámpával fordul 
a sokoldalú épület a vasút felé. 

   Az épület hátsó sarka  a három 
tömb találkozási pontja.  

tálalva. Az ipari minimált nyugodt, horizontá-
lis ablakcsíkok ellensúlyozzák – és persze az emele-
ti szint légies (amúgy horganyzott) árnyékoló rács-
felülete, ami napszakonként változó képet mutat. 

De vissza az ipari realitásokhoz. A földszin-
ti tömb elhelyezése szigorúan illeszkedik a kikö-
tő közlekedési rendszere által meghatározott 
kelet-nyugati irányhoz. (Az építés előtt itt a part-
falat még részben fel is kellett tölteni – később ide 
kerültek egyébként a talajkollektorok. Köszön-
hetően a fotovoltaikus rendszernek az épület 
önfenntartó, még a csapadékvizet is összegyűj-
tik, amivel azt a tetőkertet lehet locsolni, amit 
a földszinti irodaszárny tetejére telepítettek.)

Az építmény koronája, központi eleme az eme-
leti, a padlótól a mennyezetig üvegezett épület-
test, ami – egy közúti szelvény fölött – vezetői iro-
dákkal és a központi tárgyalóval konzolosan nyúlik 
a víz felé: innen nemcsak vízi körpanoráma adó-
dik, de a magasból a kikötői tevékenységet is át 
lehet tekinteni. A földszinti szárnyban a gazdasá-
gi helyiségek, a folyóval párhuzamos épületrész-
be pedig irodák, a labor és a vendégszoba került 
– mindez egy közös előcsarnokból érhető el. 

Alapterület: 708 m 2

Megvalósulás éve: 2016

Energiaigény: 66,5 K W H/M 2A

Építészet:  

SPOR A ARCHITECTS

Helyszín: 

GYŐR-GÖN Y Ű OR SZÁGOS KÖZFORGA LMÚ K IKÖTŐ, M AGYAROR SZÁG

Megbízó: 

ÉSZA K-DU NÁ NTÚLI V ÍZÜGY I IGA ZGATÓSÁG

Felelős tervezők: 

H AT VA NI Á DÁ M, KOROMPAY ATTIL A, DÉK Á N Y TIBOR

Generáltervező: 

SBS-KOMIR K FT; BENEDEK A NDR ÁS

Látványtervek: 

VÁR HÍDI BENCE

Tájépítészet: 

V K STU DIO K FT.

Schüco alumínium ajtók, ablakok, tolóajtók és strukturális függönyfal: 

A LUKÖNIGSTA HL K FT.
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Az építészek és a designnal foglalkozó szak-
emberek egyre jobban kihasználják a fém sok-
oldalúságát, sokan mégis még idegenkednek 
tőle. A járdarács ma már nem csak az a szürke, 
indusztriális fém, ami régen volt. Sokan sze-
retik azért, mert külső és belső térben való 
használatával környezetünket is különleges-
sé tehetjük, miközben igazán időtálló megol-
dást alkalmazunk.

A NAGÉV RÁCS Kft. célja a folyamatos fej-
lődés éllovasának lenni középvállalkozásként 
és ezt mi más is bizonyíthatná jobban, mint 
a Győr-Gönyű Szabadkikötő Projektben való 
szerepe.

A tűzihorganyzott járdarácsok árnyékoló-
ként való alkalmazása a fehér, külső falak-
kal futurisztikus hatást keltenek mindemellett 
a nyári hőségben tökéletesen betöltik funkci-
ójukat. A járdarácsok ilyen jellegű alkalma-
zása során jelentősen csökkenteni tudják az 
épület felmelegedését, aminek csupán egy tit-
ka van: elhelyezésük átgondoltsága. Szeren-
csére cégünk az árnyékoló rácsok tervezésé-
nek kezdeti szakaszában szakértői segítséget 
tudott nyújtani az építészirodának, emellett 

a kivitelező cégnek is hasznos tippekkel szol-
gált a telepítés során. 

A Győr-Gönyű Szabadkikötő épületét körül-
ölelő járdarácsok a belső terekben is meg-
jelentek designelemként. A lépcsők mellett 
végigfutó rácsozat biztonságérzetet nyújt az 
arra járónak, míg az álmennyezeten átszökő 
fény teljesen új dimenzióba emeli a belső tere-
ket. Ezt az ipari minimált letisztult bútorok-
kal kombinálták, e látványnak koronája pedig 
a lomhán hömpölygő Duna.

NAGÉV RÁCS Kft. 
4220 Hajdúböszörmény Kinizsi Pál utca 7.

Telefon: +36 52 563 113 
E-mail: nagev.racs@nagev.hu

Web: www.nagevracs.hu/ www.nagev.hu

A FÉM A JÖVŐ
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DESIGNLOKÁTOR

Ahol az átgondolt koncepció a kiváló 
minőséggel találkozik.

Ahol a közületi projektek terén is egyedi 
jegyek hozhatók létre.

Ahol az ötletek megkülönböztetnek a 
versenytársaktól.

JAB Anstoetz közület - valósítsa meg 
velünk az elképzeléseit!

JAB JOSEF ANSTOETZ KG MAGYARORSZÁGI KÉPVISELET
1126 Budapest, Agárdi út 3/b

Telefon: +36 1 235 6050 • Fax: +36 1 235 6058
E-mail: sales.hu@jab.de • Web: www.jab.de

Wood by

When light blends together with an essential and 
innovative design, a unique sense of  elegance  arises 
with a strong emotional impact. Simple shapes and 
primitive geometries characterize the range  “Tailored” 
by Matteo Thun, from the creative collaboration between 
Simes and the prestigious italian architect and designer. 
A perfect balance between sustainable and diverse 
material expressions: the range was developed using a 
combination of wood teak that conveys a warm effect  
and the minimalist lines of aluminium, new finishes  
specifically dedicated to improve the quality of the 
lighting performance. Natural elegance and lighting 
poetry that dress with charm the environments with an 
unmistakable style. 

“Tailored” by Matteo Thun

Thun video interview

Be light Kft. 
H-1025 Budapest 
Szépvölgyi út 146 
www.belight.hu
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KÖVESS MINKET 
A FACEBOOKON!

WWW.FACEBOOK.COM/OCTOGONMAGAZIN/

Dual Glass Kft.
2243 Kóka, Nagykátai út 133.
info@dualglass.hu
www.dualglass.hu
70/398-4845

Egyedi zuhanykabinok: 
Mala Garden, Regency, Atlantisz, Aurora,
La Riva, Liszkay Pincészet

Tárolók, vitrinek: 
Jurisics vár, Aquincum Múzeum, 
Szántó Kovács János Múzeum 

Üvegportálok: 
Vodafone, Dockyard, Játék-Vár

EDZETT ÜVEGFALAK,

KERET NÉLKÜLI NYÍLÓ ÉS TOLÓAJTÓK,

EGYEDI MÉRETŰ ZUHANYKABIKOK,

ÜVEGKORLÁTOK ÉS JÁRHATÓ ÜVEGFELÜLETEK 


