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A hirdetések tartalmáért  
szerkesztőségünk nem vállal felelősséget.

Lapunkat rendszeresen szemlézi a megújult observer.hu

Címlapkép: ©Guardian Glass LLC, Gonzalo Botet

Meglepődni már nem, de derülni azért még szoktunk azon különös kombinációkon, minthogy 

például a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) fennhatósága alá rendelik a magyar divat- és 

designipar fejlesztését. Aki olvasta a hírt, tudja, hogy milyen körök fennhatolják majd, aki meg 

nem, az járjon utána. S nyilván nem közvetlenül kapcsolódik ehhez a kormányzati akcióhoz a 

hír, hogy a Magyar Divat Szövetség a minap meghirdette - nemzeti lobogó alatt - a „Pálinka 

a divatban” országos divattervezői versenyét, mégis feszengünk, és nem tudjuk, hogy fordu-

latunk e MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont válaszokért, hogy mi felé tartunk most 

éppen, mire számíthatunk?  Vagy legyünk korszerűek, és forduljunk egy sámánhoz inkább. 

(E sorok írója mindenesetre nagyon sajnálja, hogy a Divat Szövetség felhívására a felnőtt kate-

góriában csak „több éve pályán lévő végzett divattervezők, szabászok” jelentkezhetnek, mivel 

komplett kollekcióötletei lennének e témában). Pár hete az MTÜ divatiparért felelős vezető-

je (mindegy ki) a TV2 nevű csatornán elmondta, hogy az Ügynökség készített egy imázsvideót, 

amiben több mint 20 magyar divattervező munkái hangsúlyos szerepet kaptak. Jó hírek. Kerül 

pénz tehát a divatiparba, csattoghatnak az ollók, zümmöghetnek a varrógépek, lesznek kollek-

ciók, riportok készülnek majd divattervezőkkel, stylistokkal trendekről, célokról. Valameddig 

biztosan tart majd a felelős vezetők lelkesedése, karrierépítési vágya, mielőtt a kialakított kap-

csolatrendszerrel, fontos telefonszámokkal továbbállnak majd. Kedves építész, designer olvasók, 

nyugodjanak meg, bizonytalan ideig továbbra sem várható korszerű, komoly szakmai pályáza-

ta, szakértelme, gyakorlata, nemzetközi kapcsolatai alapján tényleg rátermett és politikailag 

független ember/emberek által vezetett kormányzati designstratégiai munkacsoport létrehozá-

sa. Erre nyomokban sem látunk szándékot. Annyi vigaszunk lehet legalább, hogy megkaphat-

juk az elméleti hátteret arra, miként kéne ezt jól csinálni, mert ősszel a Design Hét keretében 

lesz egy Nemzetközi Design Konferencia. És hogy hol tart, milyen irányzatai vannak a tárgy- 

és bútortervezésnek, illetve az ékszertervezésnek arról pedig a 2004 óta, évente megrendezett 

Madeinhungary tárlat gondoskodik most éppen, egészen augusztus végéig (lásd kapcsolódó cik-

künket). Örülünk is ennek a tárlatnak, és közben, a fenti hírek alapján pufogunk is. Mert infor-

mális beszélgetések alapján pontosan tudjuk, hogy milyen elképesztő összegek mennek 

a különféle módokon az államhoz kapcsolt kreatív ipari szervezetekhez, hogy aztán túlárazott, 

célzott marketingtől mentes események, videók szülessenek a pénzekből, és ezekkel áll szemben 

a nagyon kevesek egyikeként például a Madeinhungary+MeeD: két ember (Szigeti Szilvia és 

Radnóti Tamás) évtizede tartó szenvedélye, így magánkezdeményezésű és -lebonyolítású, nem-

zetközi szakmai-baráti szívességekkel és nemzetközi pályázati segítséggel létrehozott kiállítás. 

Ami az idők folyamán a közvetlen hazai pályázati lehetőségekből szép lassan kiszorult, miköz-

ben kétségtelenül fontos kulturmissziót teljesít: Budapesten pár hétre nemzetközi összefüggés-

rendszerbe kerülnek, „megméretnek” kortárs magyar tervezők munkái. S nem mellesleg a tárla-

tot elég sok külföldi turista is meglátogatja.
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ENERGIAHATÉKONY ÉS DESIGNOS GARÁZSKAPUK

Hörmann Hungária Kft.

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálatunk:

06- 80- 88-75-75

Web: www.hormann.hu

A megfelelő garázskapu kiválasztásakor nem 
csak a formatervezés és a design, hanem 
a kapu hőszigetelése is kiemelten fontos 
szerepet játszik, mind az energiahatékony 
felújításokban, mind pedig az energiatudatos, 
új épületekben.

A Hörmann, mint Európa piacvezető ajtó- 
és kapugyártója 2017-ben újabb innovációval 
jelentkezett – ez a prémium minőségű és 
kivitelezésű LPU67 Thermo energiatakarékos 
szekcionált garázskapu, mely minden olyan 
termékelőnnyel rendelkezik, ami a mai modern 
építészettől elvárható, és passzív házakba 
is alkalmazható. Hőhídmentes lamellái 
67mm vastagok, a csavarok tartományában 
háromszoros a lemezerősítés. A lamella 
átmeneteknél dupla ajakos a tömítés, 
akárcsak az aljzatban, ezért a kapu nagyon 
jó energiahatékonysággal rendelkezik. 

Az LPU67 energiatakarékos 67mm 
vastagságú acél kapu mérettől függően 
1,00 W / (m2 • K) hő-átbocsátási értékkel 
rendelkezik, de az opcionálisan rendelhető 
ThermoFrame kerettel 0, 9 W / (m2 •K) érték 
is megvalósítható, mely már a passzívházakba 
is tökéletesen megfelelő kivitel. A dupla falú 
lamelláknak köszönhetően a kapu további 

jellemzői a magas fokú stabilitás és nagyon 
nyugodt kapufutás. 

A kapu selyemsimaságú Silkgrain felülettel, 
széles L, illetve közép méretű M-bordakivitelben, 
RAL 9016 fehér és 15 kedvező árú színben, 
illetve egyedi RAL színben elérhető. Az új 
garázskapuhoz tartozó kezelőelemek is 
modern dizájnt kaptak, így tovább bővült a 
Hörmann egyébként eddig is széles kínálata. 
Ujjlenyomat-olvasó funkció, beépített 
világítás és érintésérzékelés is jellemzi az 
elemeket, így mind funkcionalitásban, mind 
megjelenésben megfelelnek a legmagasabb 
vásárlói igényeknek.

A kapu harmonikusan illeszkedik a belső tér-
hez és otthonossá varázsolja a garázst. 
A tandem futógörgőknek köszönhetően csen-
des, egyenletes futású. Az innovatív LPU67 
Thermo szekcionált garázskapu a nagy érdek-
lődésre való tekintettel a magyar piacon is 
elérhető, 11-16 munkanapon belül szállítható.

Az LPU67 Thermo szekcionált garázska-
pu is a Hörmann saját professzionális fej-
lesztői csapatának innovációja. A Hörmann 
vállalatot a múlt század harmincas éveiben 
August Hörmann alapította, aki – a személy-
gépkocsik előretörését felismerve – fantáziát 

látott a garázskapuk gyártásában. A válla-
latnak Németországon kívül ma már Kínában, 
az Egyesült Államokban, Franciaországban, 
Ausztriában, Hollandiában, Belgiumban és 
Lengyelországban is vannak gyártó üzemei, 
de hazánkban is 26 éve jelen van. 

Hamarosan a vállalat által fejlesztett 
ajtókat, valamint biztonság- és hőtechnikai 
megoldásokat is bemutatjuk, melyek 
ugyanazt a magas színvonalat, minőséget 
és funkcionalitást képviselik, mint prémium 
garázskapuik.

 
 

 

 

Tokozott 
napellenző 
típusok
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A természetesség, amely futurisztikus 

formáktól sem idegenkedik. Egy rugó sziluettjét 

formázó épület esetén mi sem természetesebb, 

mint a PREFA burkolat, amely a rugalmas és 

fantáziadús felhasználás lehetőségét már 

számos épületen hozta.

„Maradj, annyira szép vagy”

A külsőleg látványos és talán meghökkentő 

formavilágot bemutató épület nem izolált 

a környezetétől, éppen ellenkezőleg: behozza 

a természetet a házba, sőt maradásra sarkall. 

Filozofikus megközelítéssel akár Goethe 

Faustból ismert sora sem túlzás: „maradj, 

annyira szép vagy”. Az építész éppen azt 

a filozófiát akarta otthonának tervezése során 

is megvalósítani, amelyet a 2004 óta működő 

lakóépület és irodai munkahelyek tervezésével 

foglalkozó stúdiója tevékenységének fókuszába 

állított: a tervezés középpontja nem lehet más, 

mint hogy messzemenőkig figyelembe vesszük 

a későbbi lakók, az épületet használók egyéni 

igényeit.

Camenzind e filozófiája sikerének egyik 

kétségkívül megalapozott visszaigazolása 

az elmúlt években a Google számára tervezett 

számos sikeres munkahelyi koncepciója, ahol 

elsősorban az emberek különleges igényeinek 

megértésére összpontosított. „Emberek 

számára tervezünk, ezt az elmúlt években 

sokan elfelejtették. A kérdés, hogy az építészet 

segítségével hogyan befolyásoljuk a munka 

hatékonyságát, hogyan alakítsunk ki kötődést, 

hogyan motiváljunk, ritkán kerül terítékre.” – 

fogalmazta meg kritikáját az építész.

A szakember ezt a filozófiát követi 

természetesen magánépíttetők megrendelései, 

de saját otthona tervezése során is. 

Hajó a tó partján

A rugóház koncepciója a szabadság, 

a rugalmasság és a tér növelésén alapul. 

Az épület formájának kialakítását persze 

a külső körülmények is jócskán befolyásolták: 

a nem kifejezetten szögletes, hosszúkás telket 

körülvevő, állandó mozgásban lévő tó, a domb 

és a telek mögött futó sínek eleve dinamikus 

gondolkodásra késztették a tervezőt. 

Így a végeredmény sokkal inkább emlékeztet 

egy hajóra az ívelt, a felfelé görbülő formáival 

és mozgalmasságával, mint egy házra. 

A relatíve egyszerű terv alapját az emeletek 

rendhagyó kialakítása képezi, amelyek egyik 

oldalon íves csatlakozással folynak egymásba, 

míg az épület másik végén lehetővé teszik a tér 

és fényt maximalizálását.

A ház hatalmas homlokzati üvegfelületei 

mellett találni kellett egy olyan anyagot, amely 

HAJÓ A TÓ PARTJÁN

www.prefa.hu

az épület íveinek erejét és lendületességét 

képes közvetíteni. Így nem jöhetett szóba csak 

olyan anyag, mint a PREFA zsindely, amely 

az ívek kialakításában kis méreteivel a kellő 

rugalmasságot, textúrájával a kellő lágyságot 

kínálta. 

A PREFA alumínium tetőfedő zsindelye 

melletti a döntést a csekély karbantartási igény, 

a hosszú élettartam és újrahasznosíthatóság 

támasztotta alá. Nem utolsósorban pedig 

a színek közötti választás lehetősége 

inspirálta az építészt, így az alkalmazott 

anyag a hagyományos fazsindely modern 

interpretációjaként vált az épület részévé.

„Az építészet létjogosultságát csupán az épület használóinak igényei igazolhatják.” 
Ez Stefan Camenzind svájci építész meggyőződése, aki saját, a Zürichi-tó partján épült, 

rendhagyó kinézetű otthona kapcsán beszélt arról, számára mit jelent a „felhasználó-központú 
építészet”. Az anyaghasználat, az épület látványa és elhelyezkedése között feszülő látszólagos 

ellentéttel szemben a végeredmény lenyűgöző látványt nyújt.

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 ZUHANYKABINOK, 

ÜVEGKORLÁTOK ÉS JÁRHATÓÜVEGFELÜLETEK
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nagyon jó vízzáró és hőszigetelő tulajdonságok 
mellett. „Nagy teherbírású, 60 mm széles, alumínium 
profilokat alkalmaztak benne. A rendszer vízzárását 
lapított EPDM tömítés biztosítja. Ennek csatlakozásait, 
hasonlóan az üvegtáblák tömítéséhez, szilikon fuga 
segítségével alakították ki” – magyarázza Bożena 
Ryszka, az ALUPROF S.A. marketing igazgatója. 

 Az ALUPROF MB-SR60N DACHY rendszerben 
használt üvegléc készlet megkönnyítette a 0-20 fok 
közötti szögben történő csatlakozások kialakítását, 
illetve különféle, pl. trapéz és háromszög alakú 
üvegtáblák alkalmazását. „Ennek köszönhetően 
nagyon szabadon lehetett kialakítani az épülettömb 
formáját” – teszi hozzá Bożena Ryszka. A Wrocłavia 
bevásárlóközpont fent említett rendszerben szerelt 
tetőszerkezetét kb. 3 ezer m² üvegezés alkotja. 

 A nagy, függőleges üvegfelületek, ablakok, 

 Modern építészet, üvegezett bejárat és 
tető, megvilágított, háromdimenziós homlokzat, 
természetes formák és anyagok, valamint egy 
négy évszakos kert képében megjelenő zöld 
birodalom: így lehetne legjobban leírni a Wroclavia 
bevásárlóközpontot. Az épület közvetlenül 
Wrocław Główny központi pályaudvar mellett 
fekszik, és össze van építve a Krzyki kerület 
Sucha, Dyrekcyjna és Borowska utcái által határolt 
területen álló fő buszpályaudvar alatt található 
földalatti galériával. Az épületegyüttes építése 
2014 negyedik negyedévében kezdődött és 2017 
októberében fejeződött be. A háromszintes 
objektum hasznos területe eléri a 71 ezer m²-t, 
amelyből a legnagyobb részt, 64 ezer m²-t a 200 
üzletnek helyet adó kereskedelmi terület foglalja el, 
7 ezer m²-en pedig irodák találhatók. A létesítmény 
egyetlen fedél alatt fog össze számtalan boltot, 
éttermet, kávéházat, szolgáltató egységet, valamint 
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egy multiplex mozit, éjjel-nappal nyitva tartó 
fitnesz klubot és egy játszóházat a gyerekeknek. 
A Wrocłavia a kereskedelmi és középület funkciók 
tökéletes házasításának kitűnő példája, amely 
nagy léptékű építészeti megoldással és mind  
a felhasználók kényelmének, mind a természetes 
környezet érdekeinek figyelembevételével valósult 
meg. 

VILÁGÍTÁS? A LEGJOBB 
A TERMÉSZETES!

 A Wrocłavia egyedi és barátságos hangulata 
a természetes világításnak köszönhető, ami 10 
darab, az ALUPROF MB-SR60N DACHY rendszerben 
megépült tetővilágítón keresztül jut be az épületbe. 
A Katowicka bevásárlóközpont számára kidolgozott 
és először ott alkalmazott rendszer  akár bonyolult 
tetőrendszerek kivitelezését is lehetővé teszi 

ajtók, és az épület átlátszó tűzgátló térelhatárolói 
esetén szintén az ALUPROF rendszereit használták:  
MB-SR50N lizénás-bordás függönyfal, MB-86 
nyílászáró rendszer, MB-45 beltéri falak és 
ajtók, valamint MB-78EI és MB-118EI tűzgátló 
térelhatárolók. 

ÖKOLÓGIA TANÚSÍTVÁNY 

 A központ hatalmas területe nem csak 
tipikus kereskedelmi, szolgáltató és szórakoztató 
funkciókat foglalja magában, hanem teret kínál  
a pihenésnek, zöldfelületeknek, kerteknek és egy 
szökőkútnak is. A Wrocłavia zöld teraszainak teljes 
területe több mint 4 ezer m², nagyobb teret foglal 
el, mint egy fél futballpálya. A Wrocłavia Joannitów 
utcára néző homlokzatának nagy része négy 
évszakos zöldfalként jelenik meg. Az objektum 
belsejében természetes, élő növényzet teszi 
élvezetesebbé a látogatást a bevásárlóközpontban. 

 Mindezek a megoldások hozzájárultak 
ahhoz, hogy a város közvetlen központjában 

mozgásérzékelőket alkalmaztak, ezenkívül a CO² 
kibocsátás csökkentő berendezést is használtak. 
A természetes környezetre irányuló figyelem 
ebben az épületben még egy újabb dimenzióban 
is megjelenik: a beruházó a központ tetejére 
kaptárak és méhek telepítését tervezi, hogy 
beporozhassák a Wrocłavia környékén virágzó 
növényeket, és eközben mézet készítsenek.

 A Wrocłavia bevásárlóközpont, innovatív 
kialakításának, kivételes kereskedelmi kínálatának, 
a szolgáltatások magas minőségének, a befejező 
munkák és burkolatok kiemelkedő színvonalának, 
valamint számos környezetbarát megoldásnak 
köszönhetően olyan hely, amelyet a város és egész 
Alsó-Szilézia lakosai szívesen látogatnak. Az épület 
nem csak a használóiban, hanem mindenekelőtt 
a modern építészet szerelmeseiben is nagyszerű 
benyomást kelt. 
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természetközeli atmoszféra jöjjön létre, azonban 
nem kizárólag ezek az elemek tanúskodnak  
a tervezők és a beruházó azon szándékáról, hogy 
az épületegyüttes barátságosan viszonyuljon 
a felhasználókhoz és a környezethez egyaránt.  
A Wrocłavia kereskedelemi része már az építészeti 
tervezés és kivitelezés szakaszában megkapta  
a BREEAM minősítés Excellent fokozatát, elérve  
a lehetséges pontszám 81,3 százalékát. Ez az 
építés alatt álló bevásárlóközpontok között 
eddig elért legjobb eredmény egész Európában.  
A BREEAM minősítés keretében komplex minősítés 
és prognózis készült az épület által az emberekre 
és a környezetre gyakorolt hatások több tucat 
területén, kezdve az energia- és vízfogyasztástól, 
v a l a m i n t  e z e k  f i g y e l e m m e l  k í s é r é s é t ő l ,  
a széndioxid kibocsátáson, hulladékgazdálkodáson, 
tömegközlekedési kapcsolaton keresztül egészen 
a teljes épület fenntartható működtetéséig.  
A Wrocłavia bevásárlóközpont építésekor többek 
között a vízfogyasztás monitorozását lehetővé 
tévő, speciálisan tervezett szivárgásdetektort, 
valamint a megvilágítás erősségét szabályozó 

Wroclavia bevásárolóközpont 
Az IMB Asymetria építész iroda által tervezett Wroclavia bevásárlóközpont a legmagasabb színvonalon épült, 
elegáns kereskedelemi-irodai komplexum. Az épület hangsúlyos alumínium elemekkel kiemelt szabálytalan, 
masszív tömege nagyszerű háttérként szolgál Wrocław központjának fejlesztéséhez, valamint gyakran látogatott 
találkozóhelyet biztosít a város lakóinak. 

– a bevásárlás és szórakozás modern temploma 

nagyon jó vízzáró és hőszigetelő tulajdonságok 
mellett. „Nagy teherbírású, 60 mm széles, alumínium 
profilokat alkalmaztak benne. A rendszer vízzárását 
lapított EPDM tömítés biztosítja. Ennek csatlakozásait, 
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a felhasználókhoz és a környezethez egyaránt.  
A Wrocłavia kereskedelemi része már az építészeti 
tervezés és kivitelezés szakaszában megkapta  
a BREEAM minősítés Excellent fokozatát, elérve  
a lehetséges pontszám 81,3 százalékát. Ez az 
építés alatt álló bevásárlóközpontok között 
eddig elért legjobb eredmény egész Európában.  
A BREEAM minősítés keretében komplex minősítés 
és prognózis készült az épület által az emberekre 
és a környezetre gyakorolt hatások több tucat 
területén, kezdve az energia- és vízfogyasztástól, 
v a l a m i n t  e z e k  f i g y e l e m m e l  k í s é r é s é t ő l ,  
a széndioxid kibocsátáson, hulladékgazdálkodáson, 
tömegközlekedési kapcsolaton keresztül egészen 
a teljes épület fenntartható működtetéséig.  
A Wrocłavia bevásárlóközpont építésekor többek 
között a vízfogyasztás monitorozását lehetővé 
tévő, speciálisan tervezett szivárgásdetektort, 
valamint a megvilágítás erősségét szabályozó 

Wroclavia bevásárolóközpont 
Az IMB Asymetria építész iroda által tervezett Wroclavia bevásárlóközpont a legmagasabb színvonalon épült, 
elegáns kereskedelemi-irodai komplexum. Az épület hangsúlyos alumínium elemekkel kiemelt szabálytalan, 
masszív tömege nagyszerű háttérként szolgál Wrocław központjának fejlesztéséhez, valamint gyakran látogatott 
találkozóhelyet biztosít a város lakóinak. 

– a bevásárlás és szórakozás modern temploma 
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M ÁJUS V ÉGÉN LONDONBA N TARTOTT SZA K M A I NA POK AT A GUAR DI A N GL ASS VÁ LL A L AT.

 A V IL ÁG EGY IK LEGNAGYOBB Ü V EGGYÁRTÓJA, MELY SÍKÜ V EGET, BEVONATOS ÉS EGY ÉB 

FELDOLGOZOTT Ü V EGEK ET GYÁRT, NEM PUSZTÁ N TER MÉK BEMUTATÓT R ENDEZETT

A KÜLÖNBÖZŐ OR SZÁGOK BÓL ÉR K EZETT SZA K EMBER EK NEK ÉS Ú JSÁGÍRÓK NA K, H A NEM EGY 

NAGYON KÜLÖNLEGES H Á Z PR EZENTÁCIÓJÁ BA N SZEMLÉLTETTE A ZT, HOGY MILY EN IN NOVÁCIÓK 

A L A K ÍTJÁ K M A A Z ÉPÍTÉSZETI Ü V EGFELH ASZNÁ L ÁST. A MEGHÍVOTT V ENDÉGEK KÖZÖTT 

A Z OCTOGON MU NK ATÁR SA IS OTT VOLT. 

A La Ca sa d el  Des ie r to tör té nete

Szöveg: IPSICS BAR BAR A

Építészet: ŠPEL A V IDEČNIK (OFIS AR HITEKTI)

Fotók: ©GUAR DI A N GL ASS LLC, GONZA LO BOTET

Tervrajzok: ©OFIS AR HITEKTI

ÜVEGFALAKKAL 
A GORAFE 

SIVATAGBAN
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Május végén Londonban tartott szakmai napokat Guardian
Glass vállalat. A világ egyik legnagyobb üveggyártója, mely sík-
üveget, bevonatos és egyéb feldolgozott üvegeket gyárt, nem 
pusztán termékbemutatót rendezett különböző országokból 
érkezett szakembereknek és újságíróknak, hanem egy nagyon 
különleges ház prezentációjában szemléltette azt, hogy milyen 
innovációk alakítják ma az építészeti üvegfelhasználást. A meg-
hívott vendégek között az OCTOGON munkatársa is ott volt. 
Ha meg kellene fogalmazni, hogy melyik anyag hatása meg-
kérdőjelezhetetlen a 20-21. századi építészetben, mely visz-
szavonhatatlan változásokat indukált, akkor az üveg min-
denképpen dobogós helyet követelhet magának. Az építészet 
magassági versenyében például különösen erőteljesen mutatko-
zik meg az innováció: az ún. „mega-magas”, vagyis 600 méter-
nél magasabb felhőkarcolók szerkezeti kihívásain felül transz-
parens anyagokkal való külső burkolás is újabb és újabb 
technológiai fejtörőket ad tervezőktől gyártókig mindenki szá-
mára. A megák világában egyetlen építészeti tömbön belül 
eltérő hőmérsékleti, páralecsapódási, szélterhelési különbsé-
gekkel kell számolniuk szakembereknek, és ha az éghajlat felől 
tekintünk témára, még egy laikus számára is egyértelmű: az 
olyan épületek, mint mondjuk Burj Khalifa vagy a még épü-
lő - Jeddah Tower esetében a hőingadozás mellett az óriási fény-
mennyiség is nagy kihívás egy jól, megbízhatóan funkcionáló, 

légkondicionált, üveghomlokzatú felhőkarcoló létrehozásakor. 
A fent nevezett két épületet borító üvegtáblákat a bevezető-
ben már említett Guardian Glass, az Auburn Hills-i (Michi-
gan / USA) székhellyel rendelkező globális vállalat, a Guardi-
an Industries üvegipari filiáléja gyártotta. Ámde ez a vállalat 
nem egyszerűen csak gyárt, hanem komoly anyagi és szelle-
mi tőkét fordít kutatás-fejlesztésre ebben szektorban, e nélkül 
bizonyára nem valósulhatnának meg a mondott felhőkarco-
lók. Ezáltal azok az épületek, amelyekben az ő üvegtábláik let-
tek beépítve, nyilvánvaló lakó-, különféle közösségi/közületi/
kereskedelmi funkciójukon túl demonstrációs eszközök is, egy-
egy speciális környezeti szituációra adott modellértékű feleletek. 
Lényegében erről szól 2017-ben indult Sivatagi Ház 
(La Casa del Desierto) projekt is, ami a londoni előadáson elhang-
zottak alapján is egyértelműen a Guardian Glass egyik legtöbb 
kihívással teli, nagyon kreatív, de roppant kockázatos munkája 
volt. A helyszín, ahol a nyújtott hatszög alaprajzra ültetett „üveg-
házat” megépítették, Európa legszélsőségesebb helyei közé tar-
tozik. Spanyolország déli részén, Andalúziában, Granada tar-
tomány Guadix régiójának egy részét tesz ki a Los Coloraos 
de Gorafe sivatag. Ez a vöröses homokkő változatos árnya-
latait mutató kopár, száraz, szélsőséges hőmérsékleti viszo-
nyairól ismert sivatagi környezet remek terepnek bizonyult 
ahhoz, hogy építészek, szerkezettervező és éghajlati mérnökök, 

NAPELEMEKKEL MŰKÖDTETETT, SAJÁT 
VÍZSZŰRŐ ÉS ÁRAMTERMELŐ RENDSZERE VAN

     A Gorafe sivatag különleges formájú 
kanyonok, vízmosások, szakadékok 
„otthona”. Európa egyik legzordabbnak 
és legszélsőségesebbnek tartott 
régiójában áll a Sivatagi Ház.

« Minden kényelemmel, korszerű 
és formatervezett egységekkel, 
bútorokkal felszerelt, nappalit, hálót, 
fürdőt tartalmazó ház. A középső 
magból kinyúló tömbök mindegyike 
az egyik oldalán toló-üvegajtós 
kialakítású, a padozat tölgyfaborítású 
kinn és benn egyaránt.

»
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A 20 NÉGYZETMÉTER ALAPTERÜLETŰ 
HÁZ TELJES ÜVEGFELÜLETE KÖZEL 55 
NÉGYZETMÉTERT TESZ KI ÖSSZESEN

As autectcullent reici 
quas nobit voluptas 
simaximus am, officie 

As autectcullent reici 
quas nobit voluptas 
simaximus am, officie 

statikusok szoros együttműködésben a Guardian 
Glass-szal egy valós épületen vizsgálják meg, hogy 
milyen módon lehet egy transzparens, ám télen-nyá-
ron kellemes belső hőmérsékletet biztosító, tájba illő 
épületet létrehozni, amelynek fő építőanyaga az üveg. 
A tervezésre szlovén OFIS Arhitekti stúdió társ-
alapítóját, Špela Videčniket kérték fel, nem véletle-
nül, mivel az OFIS-t alapító társával, Rok Omannal 
már számos alpesi menedékházat, „hüttét” terveztek 
korábban, építészi tapasztalatuk a szélsőséges időjá-
rási viszonyokra adott válaszokra nagy értékkel bírt. 
A Sivatagi Ház funkcióját tekintve egy önfenntartó 
menedékház: hálószobát, nappalit és fürdőszobát fog-
lal magában, napelemekkel működtetett, saját vízszű-
rő és áramtermelő rendszere van. A padló és tető is – 
ahová napelemek kerültek – fa építőlemez, a ház falai 
pedig kizárólag nagy energiahatékonyságú Guardi-
an Glass üvegből készültek – vagyis az üvegfalak tar-
tószerkezeti funkciót is kaptak –, ezzel a kialakítás-
sal a mindössze 20 négyzetméter alapterületű ház 
teljes üvegfelülete közel 55 négyzetméter. Ez a meg-
oldás szinte anyagtalanná teszi az építményt, megad-
ja a minden komforttal felszerelt térben tartózkodó 

számára azt régóta vágyott érzést – mondhatni, évszá-
zados vágy ez már –, hogy a lakóenteriőr és a ter-
mészetes tér, táj közötti határ megszűnik, minimá-
lisra redukálódik. Ezt a hatást laminált és speciális 
naphővédő és hőszigetelő bevonattal ellátott üvegla-
pokból készült szerkezet teszi lehetővé a Sivatagi Ház-
ban. Az üvegen lévő, hajszálnál is sokkal vékonyabb, 
szinte láthatatlan bevonat optimalizálja az épület-
be jutó fény és hő mennyiségét, a laminált üveg töké-
letesen véd az UV-sugárzás ellen, illetve biztonsági 
funkciót lát el. Az üvegszerkezet naptényezője – nap-
energia beengedése – 25 %-os, a fényáteresztő képes-
ségük 52 %-os, a hőátbocsátási tényező 0,5 W/m2K. 
Az üvegfalú menedékházat a kísérleti értékén túl kul-
turális jelentőségűnek is mondhatjuk, hiszen vele egy 
teljesen új, ismeretlen építészet érkezett erre a hold-
béli tájra, idézve Miguel Pérez Navarrót, Gorafe pol-
gármesterét: „Amikor először hallottam a projektről, 
teljesen elképedtem. Őrült ötletnek tűnt a sivatag kel-
lős közepén egy üvegházat építeni, hiszen az őslako-
sok hagyományosan a föld alá, illetve barlangházak-
ba igyekeztek költözni, hogy minél jobban megvédjék 
magukat a szélsőséges időjárási körülményektől.”

   Speciális üveglapokból álló 
rendszer. A külső elem 10 mm-es 
Sun Guard SNX 60 HT üveg, ami 
a napsugárzástól véd és hőszigete-
lést biztosít, a középső egy 6 mm-es 
ClimaGuard Premium2 T üveglap, 
ez szintén a hővédelmet szolgálja, 
a legbelső egy 5+5 mm-es, 
4 rétegben PVB fóliával laminált 
biztonsági üveg. Az egyes lapok 
között a 18-18 mm-es réteget 
argonnal töltötték ki.  

Alapterület: 20m2

Tervezés éve: 2017

Magvalósítás: 2018

Projektfelelős, megbízó: 
Guardian Glass
Építész tervezők: Špela Videčnik 
-OFIS arhitekti
Statika, szoftveres modellezés: 
Edoardo Tibuzzi -AKT II
Vezető műszaki tanácsadó: 
Kovács Tamás -Guardian Glass
Éghajlati mérnök, tanácsadó: 
Markus Krauss - Transsolar

»
 

»
 

»
     A sűrű szövésű külső textilfüggönyök 

behúzva intimitást biztosítanak. 
Minden évszakban, a külső hőingadozá-
soktól függetlenül a ház átlagos belső 
hőmérséklete +20 fok - a belső terek 
hőingadozása +18 és 28 fok közötti 
tartományban van.    
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MIDLIFE
ÖRV ENDETES TÉN Y, HOGY A K ÉSŐMODER N 

ÉPÍTÉSZETI PER IÓDUS ÖRÖKSÉGÉNEK ÜGY E 

A Z ELMÚLT ÉV EK EGY IK LEGFONTOSA BB ÉPÍTÉ-

SZETELMÉLETI K ÉR DÉSÉV É VÁ LT IDEH A ZA IS. 

FÁJÓ V ESZTESÉGEK, FONTOS A LKOTÁSOK 

PUSZTUL ÁSA MELLETT SZA K M A I KONFER ENCI Á K

SOR A, FI ATA L KUTATÓK H A DA FOGL A LKOZIK 

A ’60-AS, ’70-ES ÉV EK A LKOTÁSA INA K Ú JR A FELFE-

DEZÉSÉV EL , ÉRTÉK FELTÁR ÁSÁVA L . 

Ez a folyamat nem pusztán a dokumentálásra szo-
rítkozik, hanem sok esetben találkozunk olyan 
tervezői elképzelésekkel, amelyek a megrendelői 
igényeket az értékek felismerése, megértése, elfo-
gadása felé terelik. Nincsenek illúzióink. A kor-
szak technikai, technológiai lehetőségei korlá-
tozottak voltak napjaink adottságai, elvárásai, 
szabályozása felől nézve. Így a megmentett házak 
esetében elkerülhetetlen az átépítés, korszerű-
sítés. Valódi kihívás ez, de értő tervezők kezé-
ben az elfeledett, kifakult értékek új esélyt kap-
hatnak. Így történ ez dr. Török Ferenc ügyvéd, 
kétszeres olimpiai bajnok öttusázó 1974-ben, 
Schőmer András építész által tervezett egykori 
családi házának átépítése kapcsán is. Az átépítést 

és belsőépítészetet irányító Benson Marcell épí-
tész és tervezőtársai, valamint a filmgyártás vilá-
gában elismert megrendelő, illetve a belső terek 
berendezését jegyző Csáki Tünde szemlélete rend-
kívül tanulságos. Tisztában voltak vele, hogy az 
erős karakterjegyekkel bíró ház átalakítása hason-
lóan erős karakterjegyekkel rendelkező esztéti-
kai világ megidézésén keresztül képzelhető csak 
el. Éppen ezért, és nem utolsósorban a filmes kötő-
dés okán, végül az alapkoncepció ihletői Breuer 
Marcell amerikai korszakának első évtizedei let-
tek, a részben még Walter Gropius-szal közösen 
jegyzett ’40-es, valamint az ’50-es években épült 
Chamberlain Cottage vagy a Stillman House, 
a Starkey (Alworth) House, a Krieger House, 

Kés ő mod e r n vil l a új  él ete

Szöveg: M ARTINKÓ JÓZSEF

Építészet, belsőépítészet: BENSON M ARCELL , 

GY UR ICZA JÁ NOS

Fotó: BATÁR ZSOLT

Az átépítés koncepciójának megérté-
séhez fontos látni az eredetileg 
1974-ben felépült, Schőmer András 
tervezte villa átépítés előtti állapotát.
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a New Canaan-i stb. családi házak építészeti nyelve. 
Adott volt az eredeti vöröstéglás épület, teraszok-
kal hangsúlyos vertikális rendszere, ami a föld-
szintről elemelt, könnyed jelleget kölcsönzött az 
épület kubatúrájának. Kihívást jelentett ugyanak-
kor, hogy az átépítés után három generáció hasz-
nálja majd a házat, a földszintre a nagyszülők, 
a középsőre a szülők, míg a legfelsőre a serdülőko-
rú gyermek költözik be. Ez a program azt igényel-
te, hogy az immár üvegezett teraszdoboz-kiegészí-
tések mellett, egy fémborítású is felépüljön a lapos 
tetős eredeti épületre. A fehér homlokzati festés, 
a teraszok rendszerének oldottsága, túlnyúlásai 
alkalmasak voltak arra, hogy Breuer valódi előkép-
ként hasson. Így elegáns, valóban az ’50-es évek 
amerikai villaépítészetére utaló elegancia, aura len-
gi körül a házat, illetve a fehér szín könnyűsége hoz-
zájárul ahhoz, hogy az emeleti nappalit, földszintet 
kiegészítő zárt üvegdobozok szervesülni tudjanak 
az eredeti architektúrába. Teraszsíkok zárt vagy 
nyitottnak ható rendszere ez, ami nem erőszakol-
ja meg a Schőmer-féle ház tömegformálását, tagolt-
ságát. Ugyancsak jól szolgálja a könnyedséget az 
teraszok oldalán végigfutó, szürkés hullámfedés, 
amit Breuer ugyancsak előszeretettel alkalmazott.
Hogy az amerikai modernizmus, a nyugati part, 

vagy akár Hollywood szellemisége még erősebben
átélhető legyen, ahhoz lépjünk be a házba, ami 
nem pusztán belsőépítészeti, funkcionális szem-
pontból alakult át, hanem belső tereiben olyan 
vizuális részleteket, szinte filmes díszletbe illő 
megoldások sorát látjuk, amik a tárgyak szenve-
délyes szeretetéről és a stílus következetes kéz-
ben tartásáról tudósítanak. A hálószoba, közleke-
dő tapétái, színei, bútorai, mintha David Lynch-et, 
Tarantinót idéznék meg, de nincs itt persze szó 
semmiféle sznobériáról, túlzásról. Rendkívü-
li az aranyló rézburkolatok használata a konyha-
pultnál, amiket azonban a beépített konyhaszek-
rény méltóságos, mély tónusú faanyaga, a másik 
fal kőborítása kitűnően ellenpontoznak. Emlé-
kezetes, a későmodern időszakot felvillantó für-
dőszoba-enteriőr, a háló helyiséget leválasz-
tó zártszelvény-keretes drótüveg térhatárolás is.
Hogy egy közhelybe hajló igazsággal zárjuk: 
minden épület rendelkezik életciklusokkal. 
Ez a későmodern épület értő kezekben esélyt 
kapott arra, hogy „életútjának felénél”, negyven-
négy évesen ne a pusztulás, bontás felé tartson, 
hanem az kiteljesedés, megújulás felé. Tervezői 
a múltat hívták segítségül ugyan, de Breuer kor-
talannak ható modernizmusa igazán jól áll neki.  

A kert felőli lépcsőkorlát az egyik 
legerősebb identifikációs elem, 
ami az eredeti házból megmaradt. 
Kapcsolatot teremt a klasszikus 
és későmodern, illetve az átépítés 
idősíkjai között. 

Fémborítású ráépítéssel egészült ki 
a tetőterasz, ami a harmadik generáció 
lakrésze, és egy belső csigalépcsővel is 
kapcsolódik az alatta lévő szinthez. 
Az eredeti előtető és szélfogó új falának 
körperforációi is Breuer korát idézik.

Volumen (bruttó): 550 m 2

Tervezés éve: 2015

Átadás éve: 2016

Építészet, belsőépítészet: BENSON M ARCELL 

Társtervező: GY UR ICZA JÁ NOS

Világítástervezés: SZA BÓ ESZTER 

(BE LIGHT K FT.)

A ház eredeti tervezője: 

SCHŐMER ANDR ÁS (1974)

Enteriőrtervező: CSÁ K I TÜ NDE
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Konyhapult, étkező és nappali 
példás átgondoltságot 
mutatnak úgy a téri kapcsolat, 
mint a tárgykultúra terén.

AZ ’50-ES ÉVEK AMERIKAI 
VILLAÉPÍTÉSZETÉRE UTALÓ ELEGANCIA, 
AURA LENGI KÖRÜL A HÁZAT
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AZ 
ALAPKONCEPCIÓ 
IHLETŐI BREUER 

MARCELL 
AMERIKAI 

KORSZAKÁNAK 
ELSŐ ÉVTIZEDEI 

LETTEK

Kitisztult a belsőépítészet kapcsolat-
rendszere, és új burkolatokkal 
frissültek fel a terek. Jól látható az 
eredeti ajtó kör nyílásai és a szélfogó 
körei közötti kapcsolat. 
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Háttérben a szülők és a gyermek 
szintjét összekötő csigalépcső látható. 
A drótüveges megoldás, illetve 
a szaniterek bronz színe elmúlt 
korokat idéz meg.

Filmes hangulat a szülői háló beren-
dezésében. Jól látható az átépítés 
utáni téri kapcsolatrendszer az 
öltözőszoba, fürdő, háló között. 
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« Erős, karakteres, 
filmes vizualitás 
a belső tér több 
részletében.

Pillantás a tinédzser-
szobába.

A HÁLÓSZOBA, A KÖZLEKEDŐ 
TAPÉTÁI, SZÍNEI, BÚTORAI, MINTHA 

DAVID LYNCH-ET, TARANTINÓT 
IDÉZNÉK MEG
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Egyszerű gardróbhelyiség helyett mód 
kínálkozott egy teljes értékű, 
természetes fényben úszó öltözőszoba 
berendezésére is. Oldalt a szinteket 
átkötő csigalépcső. 

AXOR MANUFAKTÚRA

Bővebb információ:

Hansgrohe Kft.

1139 Budapest, Forgách utca 11-13.

Telefon: 06 (1) 236 9090

Email: info@hansgrohe.hu

Web: www.hansgrohe.hu

Facebook: facebook.com/hansgrohe.hungary 

A folyamat természetesen nem most kezdő-

dött, inkább mostanra forrott ki az a technoló-

gia, amely lehetővé teszi az egyéni felületek és 

formák gyártását a fürdőszobai szerelvények 

szegmensében is. 2002-őt írunk, amikor egy 

németországi gyárban megkezdi működését 

az úgynevezett  Axor Manufaktúra. Az 1901-

ben alapított Hansgrohe dizájnbrandje az Axor 

ismerősen cseng a belsőépítészek, lakberen-

dezők, sőt már a végfelhasználók fülében is, 

hiszen évek óta a világ vezető formaterve-

zőivel, építészeivel (Philippe Starck, Patricia 

Urquiola stb.) együttműködve dobja piacra 

sorozatait 25 éve. 

Az egyedi feliratozású, színű és méretű 

csaptelepek és zuhanyrendszerek is először 

az Axor márkán belül jelentek meg, amikor 

a Hansgrohe – a mára sok iparágban alkalma-

zott – PVD-technológiát megvásárolta az ame-

rikai NASA-tól. Az eljárás lényege, hogy fel-

hevített, nagy tisztaságú bevonatoló anyag 

párolog vagy azt elektronsugárral, ívkisülések-

kel porlasztják. Ezt követően az elporlasztott 

anyag felületi rétegként lecsapódik a bevon-

ni kívánt termékre. Az egész folyamat úgy-

nevezett vákuumkamrákban zajlik, amelybe 

különféle gázokat juttatnak el, attől függően, 

hogy milyen speciális színt szeretnének elérni. 

Az eljárás egyik „mellékes“ előnye, hogy a fent 

leírt folyamatokat már előre lekrómozott ter-

mékeken hajtják végre; a speciális felület így 

plusz rétegként jelenik meg a termék felszínén, 

így az még ellenállóbbá válik a külső beha-

tásokkal (vandalizmus, agresszív tisztítósze-

rek) szemben.

A fenti szortiment másfél évtizeddel ezelőtt 

jellemzően a projekt-üzletágban volt csak 

elérhető, hotelek vagy akár óceánjárók (pl. 

Queen Mary II.) igényeire (saját logó a ter-

méken, speciális szín, magasított csaptelep) 

alapozva. Mára az Axor Manufaktúra 15 egye-

di felületet kínál „sorozatban“ polírozott, szál-

csiszolt vagy homogén felületekkel mindenki 

számára, legyen szó nagyobb beruházásokról 

vagy akár családi házakról  Kiváló példa erre 

a lapunk mostani számában bemutatott Her-

man Ottó utcai lakás egyedi gyártású arany 

felületű csaptelepei és zuhanyai.

Csaptelepek individualizációja

A világkereskedelemben részt vevő szinte összes fontosabb iparágán keresztülvonult az a trend, 
hogy a gyártók – a tömegcikkek mellett – egyre több olyan terméket dobnak piacra, amelyek egy 
adott fogyasztó igényeire vannak testreszabva. Jellemző példák vannak erre az autógyártásban, de 
létezik egyedi gyártású (ún. custom) szörfdeszka is. Nincsen ez másként a szaniterek tekintetében 
sem: ma már minden nagyobb gyártó egyedi színű, méretű csaptelepekkel, zuhanyrendszerekkel 
jelentkezik.
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A legnagyobb vesztes ebben tekintetben műve-
lődési otthon műfaja lett, amit Andreas Foga-
rasi 2007-es Velencei Biennále magyar kiál-
lításán olyan meggyőző erővel jelenített 
meg, hogy először – és azóta is egyedüli-
ként – magyar pavilon nyerte Biennále Arany 
Oroszlán-díját. A kultúrházak szellemházzá 
válását civil szféra erősödése sem tudta meg-
akadályozni, az utóbbi években pedig civi-
lek visszaszorítása még tovább rontja füg-
getlen, hagyományos közösségi művelődés 
esélyeit. Ebből a helyzetből egyedül az önkor-
mányzatok kínálhatnak értelmes kiutat.
Számos jele van annak, hogy Budapest 13. 

A H ARCOS A NGYA LFÖLD, A Z EGY KOR SOK EZER MU NK ÁST FOGL A LKOZTATÓ GÉPGYÁR A K NEGY EDE M A IRODA H Á ZA K, 

PL Á ZÁ K, BA NKOK ÉS L A KÓPAR KOK SŰRŰ JE LETT. A Z IPAR FELSZÁ MOL ÁSÁVA L A BU DA PESTEN EGY SOR OLYA N INTÉZMÉN Y 

IS FU NKCIÓJÁT V ESZÍTETTE , A MELY EK A GYÁR I MU NK ÁSTÖMEGEK ET SZOLGÁ LTÁ K K I. 

Meg ő r iz ni  és  fe jl es zte ni:  Lá ng Mű vel őd és i  Há z

KULTÚRHÁZKULTÚRA

kerületének döntéshozói kerület radikális 
átalakulását rendszerszinten kezelik, és arra 
törekednek, hogy ami végleg lezárult múlt-
ból átmenthető jelenbe, azt át is mentsék. Az 
értékmentés újabb példája az egykori világ-
hírű Láng Gépgyár tornatermében 1939-ben 
kialakított kultúrház, Láng Művelődési Ház. A 
munkásművelődést kiszolgáló intézmény 1949 
után újabb virágkorát élte. 1970-ben szűk-
nek bizonyult épületet egy újabbal egészítet-
ték ki, ebben már 450 fős színházterem, ter-
jedelmes könyvtár, hírlapolvasó, szakkörök, 
filmklub és sokféle tanfolyam működött, több-
ezres látogatói körrel. A rendszerváltás után 

egy közművelődési egyesület vette át, majd 
1997-ben az önkormányzat tulajdonába
került. És noha 2000-ben gyár maradéka is 
megszűnt, Láng Művelődési Központ átvészel-
te sötét időket. Kellett hozzá múlt, az itt meg-
alakult „tisztviselői dalkör”, színjátszó csoport 
és szimfonikus zenekar, műszaki könyvtár
és az öntudatos munkásművelődés sok más 
eredménye, ami helyi legendárium részé-
vé érett. És kellett helyiek igénye közös prog-
ramokra, az fajta civil nyitottság, ami Buda-
pest elegánsabb részein kevéssé ismert. Láng 
„művházban” több tucatnyi civil szerve-
zett kapott otthont – túlélő üzemmódban, 

Szöveg: GÖTZ ESZTER | Fotó:  BU JNOVSZK Y TA M ÁS

Építészet: NAGY CSA BA, PÓLUS K ÁROLY

ARCHIKON K FT.

A főbejárat felőli nézet.

A korábbi tégla-, illetve bazalt-
zúzalékos homlokzatokat 
egységesen élénkvörös téglamin-
tás burkolattal vonták be.
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újraértelmezve, de megmaradt az 1970-ben 
Tokár György tervei alapján elkészült két-
szintes nagyobbik épület, tetején konzolosan 
kiemelt, szintén kétszintes tetőfelépítmény-
nyel. Viszont elbontották régebbi, téglahom-
lokzatú kisebb épületet, és annak alaprajzi- és 
tömegkontúrjait megtartva, de teljesen alápin-
cézve, és térszerkezetet mai igényekhez iga-
zítva újat építettek helyére. Akét részt pedig 
egybefogták azzal, hogy korábbi tégla-, illet-
ve bazaltzúzalékos homlokzatokat egységesen 
élénkvörös téglamintás burkolattal vonták be. 
Ennek textúrája meleg, életteli, szőnyegszerű 

küszködve folytonos beázásokkal, szűk nyilvá-
nos terekkel és lepusztuló épület összes bajával.
2005 végén kereste meg az önkormány-
zat az Archikon építészirodát teljes átalakí-
tás tervével – ami részleges megújítástól egé-
szen bontásig és új épület tervezéséig ment el 
–, de koncepció addig érlelődött, amíg kereszt-
be nem húzta recesszió. Csak 2015-ben vet-
ték elő újra, módosított programmal és költ-
ségvetéssel, és alig másfél év alatt el is készült 
az épület. Nagy Csaba és tervezőtársai alapel-
ve ugyanaz volt, mint az önkormányzaté: men-
teni, ami menthető. Így vázig lecsupaszítva és 

felületnek hat, amelyben az antracit színű 
fuga és rovátkák irányának elforgatása az épü-
let szerkezetét kiemelő finom ornamentiká-
nak tűnik. A mélyvörös árnyalat utal az ipar-
városi múltra, ugyanakkor vertikális pillérek 
kiemelése mintázattal valamiféle organikus 
szépség-memóriát jelenít meg, amely helyhez 
is, múlthoz is, de jelenhez is erősen kötődik.
Belépve lendületes előtetővel kiemelt bejá-
raton, rátalálunk burkolati tégla párjára: az 
1970-es kialakítás belső falakon több helyen 
jellegzetes vörös mezőtúri téglát használt. A 
földszinten nagy színházterem előtti aula, 

A kerület jellegzetes, tetején 
konzolosan kiemelt épülete.

A mélyvörös árnyalat utal 
az iparvárosi múltra.

A téglamintás burkolat textúrája 
meleg, életteli, szőnyegszerű 
felületnek hat.
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A büfé tetején 
kialakított emeleti 
galéria. 

Az építés korát idéző 
bútorzat, és néhány 
jellegzetes 
reklámplakett.

Az 1970-es kialakítás a belső 
falakon több helyen 
jellegzetes vörös mezőtúri 
téglát használt.

AZ ÉRTÉKMENTÉS ÚJABB ÉS JÓ PÉLDÁJA 
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NAGY CSABA ÉS 
TERVEZŐTÁRSAI ALAPELVE 

UGYANAZ VOLT, MINT AZ 
ÖNKORMÁNYZATÉ: 

MENTENI, AMI MENTHETŐ

büfé és annak tetején kialakított emeleti galé-
riához vezető, egykarú tölgyfa lépcső fogad, 
ami eredetileg, egykor is belelógott a „látvány-
ba”. A színházterem korszerű technikai fel-
szerelést, nézőtér felé jókora mobil előszínpa-
dot és motoros díszlethúzókat kapott, terem 
lágy hullámokat formázó faléc burkolata is 
megmaradt. A mennyezet vasbeton elemeit és 
rácsostartóit sötétre festették, ez őszinte, min-
den szépelgést nélkülöző, praktikus megoldás.
A konzolosan kiugró két felső szinten egy kiál-
lításokra szánt, körbe ablaksorral felnyitott 
nagytermet alakítottak ki – innen lehet kijut-
ni az épület egyik legizgalmasabb részére, az 
ismét körbejárhatóvá tett tetőteraszra –, legfe-
lül raktárhelyiség kapott helyet. A galéria szint-
jét átjáró kapcsolja össze az új épületrésszel, 
amely kiszolgálja színházterem raktár-, öltö-
ző- és próbaterem-igényét, ezen túl egy kisebb, 

mobil fallal kettéválasztható előadótermet is lét-
rehoztak itt. A pincébe került ház teljes gépésze-
te, hogy minden talpalatnyi hely fő funkciókat 
szolgálhassa. A burkolatok egyszerű, fehér, szür-
ke és vörös színei karakteres világot teremtenek, 
ahol régi bútorok közül megmentett darabok is 
megtalálhatók, de egy mai használó is jól érzi 
magát térben. A ház puritán szépségében semmi 
szépelgés nincs, térszerkezete pedig jól szolgál-
ja sokféleséget, amit helyi civilek az Eszperantó 
Rovartani Csoporttól az Acélhang Dalárdáig és 
a természetgyógyász klubig minden elképzelhe-
tő tevékenységgel megtöltenek. A túlélésből egy 
új modell született, amit mind az építészek, mind 
az önkormányzat részéről az értékmentés és az 
újragondolás arányos kombinációja hívott életre.

    A színházterem lágy hullámo-
kat formázó faléc burkolata 
megmaradt...

»...és korszerű technikai 
felszerelést, a nézőtér felé jókora 
mobil előszínpadot és motoros 
díszlethúzókat kapott.

»
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A HÁZ PURITÁN SZÉPSÉGÉBEN SEMMI SZÉPELGÉS NINCS, 
TÉRSZERKEZETE PEDIG JÓL SZOLGÁLJA A SOKFÉLESÉGET

« Mobil fallal kettéválasztható 
előadóterem. 

Alapterület (összes, nettó): 2500 m 2

Rekonstrukció/fejlesztés tervezésének éve: 

2016-2017

Rekonstrukció/fejlesztés átadás éve: 2018

Tervezés éve (eredeti épület): 1970

Építtető: BU DA PEST FŐVÁROS

X III. K ERÜLETI ÖNKOR M Á N YZAT

Építész vezető tervezők: NAGY CSA BA, 

PÓLUS K ÁROLY -ARCHIKON K FT.

Építész munkatársak: DOBOS BENCE L ÁSZLÓ, 

TŐRÖS ÁGNES, BENEDEK BOTOND, 

MÉSZÁROS ESZTER , VÁR HIDI BENCE

Eredeti tervezők: TOK ÁR GYÖRGY -ÉPÍTÉSZ , 

GNÄ DIG MIK LÓS -MÉR NÖK, STATIKUS

Tájépítész tervező: 

MOHÁCSI SÁNDOR -S73 KFT.
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A kilátóterasz lépcsősen 
emelkedő, mesterséges hegyfokot 
alkot, ahol legalább húsz ember 
kényelmesen elfér.

ŐSVIRÁG

Kil átó a vel e nce i  Be nce-heg ye n

A KÜLÖNLEGES FORMA, BÁRMELYIK IR ÁNYBÓL KÖZELÍTÜNK FELÉ, MINDIG MÁS ASSZOCIÁCIÓT ÉBRESZT. 

EGYSZER MINARET, MÁSKOR FOSSZÍLIA, VAGY ÉPPEN KIBOMLÓ BETONVIR ÁG – EGYETLEN HASONLATTAL 

LEHETETLEN MEGR AGADNI A LÉNYEGÉT. A BENCE-HEGY ÚJ KILÁTÓJA A MAGYAR LAND ART CSÚCSTELJESÍTMÉNYE.
A csigalépcső a torony belsejé-
ben folytatja a hegyre felvezető 
Panoráma út szerpentinjét. 
A zárt tér után még erősebb 
hatású a táj kitárulása.
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„A hegynek sajátos ereje van, ami formájából 
és fekvéséből fakad, sőt geológiájából, hiszen 
itt van közelben nadapi szintezési ősjegy, ez leg-
régebbi kőzet Magyarországon”- magyarázza 
Kruppa Gábor. „Ez ősiség, elementáris erő ren-
geteg modern nyaraló ellenére is érzékelhető, 
és általunk választott forma ezt erőt bontja ki.”
A forma pontos meghatározása meddő kísér-
let, mivel asszociációs tér szándékosan tágas, 
egyformán érvényes megfejtés fosszília és csí-
rázó növénykezdemény, kelta körtorony és vul-
káni síp. A kapun belépve csigalépcső hegyre 

és használható, hanem kivételesen jól eltalált.
Az építészek is ezzel igénnyel láttak munká-
hoz, de lokálpatriotizmusnál nyomósabb okból: 
tudták, hogy bármilyen torony kerül is Bence-
hegy tetejére, annak messziről magára kell von-
nia autópályán száguldó, vagy éppen strandon 
napozó ember figyelmét, fel kell keltenie ben-
ne vágyat hegy megmászására. Jelet alkotni 
ebben esetben funkcionális cselekedet, mert kilá-
tó csakis akkor működhet jól, ha sokan mesz-
sziről észreveszik, és elindulnak felé.
A jel azonban hely szelleméből bomlik ki. 

A hazai kilátóépítészet derekas hagyományo-
kat őriz. A túlméretezett vadlesek és geodézi-
ai mérőtornyok sorát rendre megtöri egy-egy 
emblematikus építmény, amely nélkül építé-
szettörténet szegényebb lenne. Kruppa Gábor 
és Merkel Tamás tavasszal átadott kilátója Ben-
ce-hegyen jelentős építészeti teljesítmény. 
A megbízó – állami tulajdonú Vadex Zrt., vala-
mint több más köztestület és főként Velence 
város közönsége – azt akarta, hogy kilátó legyen 
„landmark”, amit egyszerűen úgy fordíthat-
nánk, hogy legyen kivételes: nem pusztán korrekt 

A JELLEGZETES, EGYEDI FORMÁBAN A BENCE-HEGY 
ELEMENTÁRIS, ŐSI EREJE BONTAKOZIK KI.

› Gyúrt, tapasztott, 
kézműves hatású falazat. 
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Tervezés éve: 2016

Kivitelezés éve: 2017

Megrendelő: VA DE X ZRT. 

Építész tervező: KRUPPA GÁ BOR , 

MER K EL TA M ÁS - K IM A STU DIO

Statikus: DONÁCZI PÉTER

   A kiszuperált olajfúrótoronyból 
átalakított és 1988-ban 
felrobbantott előd nem volt több 
tartós szükségmegoldásnál.

A kilátó alkonyati fényben. 

szerpentinesen felvezető Panoráma út vona-
lát folytatja. A külvilág egy időre eltűnik, nem 
látszik más, csak zsaluzott betonszerkezetek 
nyers szépsége, hogy aztán váratlanul, mellbe-
vágó módon táruljon ki látvány: tó, Velencei-
hegység, nyaralótelepek és szőlőhegyek, szán-
tóföldek és nádasos szigetek panorámája. 
A Bence-hegy kilátója nemcsak épület, hanem 
kivételesen erőteljes land art alkotás. A hegy-
tető környezetrendezése során szinte kizáró-
lag építkezés során előkerült köveket és sziklá-
kat használták fel. A torony lőtt beton felszíne 
szándékos rücskösségével és fehér színével építési 

technológia realitásán keresztül idézi meg fecs-
kefészkek szervességét és környék népi épí-
tészetének durván vakolt présházait. Az eny-
he dombra emelt kilátót gabionos kő kerítésfal 
veszi körül, és úgy különíti el szimbolikusan kör-
nyezetétől, ahogy középkori vidéki templo-
mok cintermeit metszették ki hétköznapi világ-
ból alacsony kőfalak. Egy másik asszociációs 
irányba elindulva ókori keltákig jutunk, akik-
nek valaha kisebb erőssége állt Bence-hegy tete-
jén. utalások azonban nem annyira direktek, 
hogy lehorgonyozzák művet idő egy meghatá-
rozott pontján: Bence-hegy tornya anyag, kul-
túra és genius loci hajszálcsövein át érintke-
zik sziklás felszín alatt szunnyadó múlttal. 

›

›
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A z új  D iós g yő r i  Sta dion é pül eté ről

Szöveg: M ARTINKÓ JÓZSEF  | Fotó: BU JNOVSZK Y TA M ÁS

Építészet: POTT YONDY PÉTER , POTT YONDY BENCE , K ISS Á DÁ M, 

ÁTS-LESKÓ ZSUZSA N NA, TÓTH BA L Á ZS, JEBU DENSZK I KR ISTÓF

ÉLESEN, 
KÖZÉPRE
VÁGVA
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    A drónról készült felvételen jól 
megfigyelhető a trapézlemez, illetve 
a belső íven polikarbonát fedésű nagyvo-
nalú tetősík, valamint az világítást tartó 
pilonok és a napelemtáblák. 
(Fotó: Perness Norbert)

› Pilonsor hátterében az egykori 
vasgyár csarnokainak romjai. 

    Látvány a hazai szurkolók 
érkezési irányából nézve. 
Előtérben a jegyárusító és 
kiszolgáló pavilondoboz. 
Innen jól látszik a „tribünkehely” 
és a tetőzet struktúrája.

Monumentalitás és ódzkodás tekintetében köz-
tes tartományba tartoznak stadionok. Mert 
bár lépték itt is szinte befogadhatatlan, még-
is közösségi térről van szó, amit ha megtölte-
nek emberek, akkor elképesztő élményenergiák 
szabadulhatnak fel, ami mégiscsak humani-
zálni képes léptékből eredő anomáliát. Össze-
tett problémafelhő ez. Tagadhatatlan, stadionok 
férfias, macsó terek, gazdasági és egyéb hatal-
mi reprezentáció objektumai, mégis képesek 

KÖNNYŰ BELÁTNI, HOGY AZ ÉPÍTÉSZETI 

LÉPTÉK KÉRDÉSE ELSŐDLEGES SZEREPET 

TÖLT BE A KRITIKAI ELEMZÉS SZEMPONT-

RENDSZERÉBEN. TALÁN AZT SEM KELL 

KÜLÖN HANGSÚLYOZNI, HOGY NEM PUSZ-

TÁN A KRITIKUS SZÁMÁR A NEHEZEN

KEZELHETŐ AZ ÉPÍTÉSZETI MONUMEN-

TALITÁS, KIHÍVÁSOK ELÉ ÁLLÍTJA EZ AZ 

ÉPÍTÉSZT IS. VALAHOGY ÚGY VAN VELE 

UGYANIS AZ EMBER, HOGY A „SMALL IS 

BEAUTIFUL” (SCHUMACHER-KHOR), VAGY-

IS A „CULT OF BIGNESS”-KRITIKÁJA NEM 

SZORUL BELE A KÖZGAZDASÁGTANBA, 

HISZEN AZ ŐSI ÖSZTÖN NEM CSAK A GAZ-

DAGOKKAL ÉS HATALMASOKKAL SZEM-

BEN, ÁLTALÁNOSSÁGBAN A BONYOLULT, 

ÖSSZETETT, NAGY EMBER ALKOTTA TÁR-

GYAKKAL KAPCSOLATBAN IS JELLEMZŐ.

ANYAMÉHLAKÓ, BEVACKOLÓDÓ AZ 

EMBER, A CSILLAGOS ÉGBOLT VÉGTELEN-

SÉGE, A TEMPLOMI FENSÉGESSÉG AZ ISTE-

NEK TARTOMÁNYA. 

legendák mitikus terévé válni, nemzeti érzé-
sek, hősök, identitás, lokálpatriotizmus szen-
télyévé. Miközben ezt írom, éppen labdarúgó-
világbajnokság van, Izland, Mexikó, Panama, 
(másfelől London 1953, Bern 1954, Irapuato 
1986), talán sejti olvasó, hogy miről beszélek.
Mielőtt új Diósgyőri Stadion épületéről beszél-
nék, kontextus pontosabb megértése okán enged-
jenek meg néhány vargabetűt még. Nemrégi-
ben olvastam Yuval Harari kissé túlsztárolt, 
ugyanakkor valóban figyelemreméltó köny-
vét, Homo Deus címűt. Ennek egyik, emberi civi-
lizáció és természeti környezet viszonyát illuszt-
ráló gondolatmenete pont témánkba vág. 
Amikor I. Ferenc felépíttette Château de 
Chambord kastélyt Loire-völgyében, ami-
nek kertjében 16. század elején jelent meg 

A DIÓSGYŐRI 
ACÉLGYÁRTÁS 
TRADÍCIÓJÁRA 
IS UTAL

›

›
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VALAMI JAPÁNOS, 
METABOLISZTIKUS, 
NOHA A 
PAGODATRADÍCIÓT 
FELÜLÍRÓ 
KARAKTER először növényzet egy olyan módon, aminek rég-

múlt agrokultúrája felől vizsgálva semmi értelme 
nincs, leszámítva szépség új, humanizált esztéti-
kumát, hatalmi reprezentáció új formáját, embe-
ri közösség új belső viszonyrendszerét, épületet 
teret körülölelő pázsitot. Hosszan fejtegethet-
nénk, hogyan lett aztán pázsit privát családi 
házak, büszke fehér (?) férfiak nyírta előkertje-
inek dísze, éke, de fontosabb ennél Harari uta-
lása stadionok gyepére. Itt küzdő, háborúzó fér-
fi dominálta emberi közösség természetfeletti 
győzelmét, hatalmát is kifejezi. A stadion gyepe 

csatatér, bajvívó sík, nemzeti közösségek erő-
felmérőjének szimbolikus tere. Szentség, embe-
ri faj dominanciájának, hatalmának „meg-
testesítője”. Éppen ezért is vegyük komolyan 
mindazt, ami egy stadion megépítésénél, meg-
tervezésénél, használatánál valójában történik.
Tovább gondolva stadiontervezés, -építés és 
-használat tágabb összefüggéseit, járjunk most 
kicsit, közelítsünk immár, érkezzünk meg Diós-
győrbe! E sorok írója ettől stadiontól, két kilo-
méterre született, Vasgyári Kórházban, hetve-
nes évek elején. Nem itt nőtt fel lényegében, de 
szinte minden lényeges ideköti. Miskolcot, Diós-
győrt elmúlt 30 év legfájdalmasabb urbanisz-
tikai, építészeti, szociológiai csődjének látom. 
Ennek befogadó, kelet-magyarországi modern 
metropolisznak, etnikailag is sokszínű, izgal-
mas, fürdőivel, várával, természeti környezeté-
vel (Lillafüred, Tapolca, Bükk, Csanyik stb.), 
egyetemével sikerre ítélt mérnök- és szakember-
városnak politika nem adott esélyt arra, hogy 
talpra álljon. Építészetében megerőszakolt, 

Erős vertikális hangsúlyok 
jellemzik a klubépületet. 
A parkolóból hangsúlyosan 
emelkedik ki a stadion, aminek 
a tetőzte alatti kifelé dőlő sík 
vonzza a tekintetet.

A tetősík és a tribünök közötti 
áttörés feltárja a szerkezeti 
megoldásokat, illetve oldja 
a léptékből adódó monu-
mentalitást.
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    Szép interferenciák, 
moaréhatás teszi izgalmassá 
a tetőzet belső felszínének 
alumínium-rács borítását.

értékeiben, erőforrásaiban, iparában szemét-
re dobott, kifosztott város. Ha volt egyálta-
lán ilyen versengés, és ez nem pusztán privát 
kitaláció, időben visszaírt történelemhamisí-
tás, akkor Kelet-Magyarországon valamilyen 
oknál fogva Debrecennek kellett győznie régi-
óban. (Bocsánat ezért, de gyermekéveim Deb-
recenhez kötnek, fél szívem Alföldé, másik fél 
maradt hegyek között, így talán megenged-
hetem magamnak ezt mondatot.) Éppen ezért 
vált fontossá, hogy stadion épül Diósgyőrben, 
éppen ezért válik fontossá, hogy milyen építé-
szeti színvonalat képvisel létesítmény. A jó épí-
tészet ugyanis remény pillanata. Maga jövő-
re vonatkozó optimista kinyilatkoztatás. Nem 

túlzás, nem patetikus mindez, ha eszünkbe 
jut lerongyolódott baszk iparváros, Bilbao pél-
dája, vagyis Gehry és Guggenheim Múzeum. 
A lépték, monumentalitás, város, közösség éle-
tében játszott szerep tekintetében nagy elvárá-
sokkal érkeztünk meg tehát egykori acélmű nyu-
gati végének vonalában, Lillafüred felé egyre 
szűkülő Szinva-völgy tengelyében, városon átve-
zető fő közlekedési vonal mellett elhelyezke-
dő régi, elbontott stadion helyén felépült új aré-
nához. Ilyen léptékű, parkolóplatók betonjával 
övezve szinte szoborszerűen álló épülethez tör-
ténő megérkezésnél van egy első benyomás, ami 
általában valamiféle referencialitást tükröz. Van 
ebben futópályát, vagyis ovális kontúrt elhagyó, 

éles, hegyes, izgalmas sarkokból, elegáns, kar-
csú, magas pilonokból, lebegő, de fegyelmezet-
ten feszes tetősíkból, illetve karakteres horizon-
tális vonalakból szerkesztett stadionban valami 
japános, metabolisztikus, noha pagodatradíciót 
felülíró karakter. Nem kell ezzel meglátással fel-
tétlenül egyetérteni, de tömeg, lépték nagyságá-
ból fakadó kihívást racionális, mérnöki szépség-
gel feloldó, szerkezeteket őszintén megmutató, 
jól olvasható alapkarakter esztétikuma kapcsán 
talán mégsem nagy tévedés mindezt belelátni. 
A kidőlő síkok „kelyhével” kapcsolatban műle-
írás így fogalmaz: „A stadion markáns tetővel 
fedett tömege egy ezüst kehely formáját idézi. 
A stadion karakterét lelátó aljára, és nagy kiülésű 

VISSZAFOGOTT, BEFOGADHATÓ ÖSSZKÉPET 
ÉRZÉKELÜNK, MINTSEM AZ ÉPÜLETELEMEK 
NYOMASZTÓ MÉRETÉT 

›



58 59

As autectcullent reici quas 
nobit voluptas simaximus am

tető alsó síkjára rögzített, terpesztett fémle-
mez burkolat adja. Ezzel megoldással két karak-
teres elemre (lelátó kehely, tető) bomlik tömeg. 
A nagy tömegalkotó elemek és köztük lévő 
»árnyék fugák« könnyed, lebegő stadion-
képet eredményeznek. A lelátóhoz csatlako-
zó város- és vendégoldali, földszintes épület 
és négy szintes főépület kifelé döntött oldalfala-
iból induló keretezés szálcement burkolatú felü-
lete erősíti lelátó szétnyíló, kehelyszerű tömeg-
hatását.  Az erősen kinyúló tető látványát lelátó 

felső széléből konzolosan kinyúló ferde vilá-
gító karok tagolják. A világítás egyenes foly-
tatása lelátó alatti körüljáró világításának, így 
esti fényben fénnyel íródik ki stadion szétnyí-
ló struktúrája. A lelátó tetején körbefutó mell-
védről nagy teljesítményű lámpák világítják 
meg enyhén csillogó, alumínium burkola-
tot, amitől tető hatalmas fényvetőként visel-
kedik.”  Pottyondy Péter és tervezőtársai tehát 
rátaláltak egy mérnöki eleganciát, identitáskép-
ző tradíciót képviselő építészeti nyelvre, ami 

képes kezelni hatalmas lépték monumentalitá-
sát. A negatív irányú, kidőlő, fém borítású tribün-
szerkezet és tetőelem kapcsolata, viszonya szép 
arányban bontja fel külső megjelenés nagyságát.    
Fontos tehát meglátni, hogy 17 500 m2 beépí-
tett területű, 14 680 férőhelyes stadiont diós-
győri acélgyártás tradíciójára is utalva olyan ter-
pesztett fémlemez (egész pontosan a súly és a 
korrózió miatt alumínium), illetve előre gyár-
tott vasbeton pilonokra állított, acél tartószer-
kezetű, 15 200 m2-es acél trapézlemez borítja, 

« Letisztult terek 
a klubházban.

› A hazai csapat öltözője.

› Skybox enteriőrje 
a nézőtér fölött.
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Beépített terület: 17 500 m2 

Férőhely: 14 680 fő

Megbízó:

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG

Lebonyolító: 

BERUHÁZÁSI, MŰSZAKI FEJLESZTÉSI, 

SPORTÜZEMELTETÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI ZRT. 

Generál tervező: KÖZTI ZRT.

‹ Rendhagyó megoldás 
a pilonba beépített 
fénysáv a stadion külső 
világításánál.

› Fényvetőként működnek 
az áttört alumíniumborítás 
elemei, ráadásul szinte 
transzparens, áttetsző, 
könnyed hatást keltenek 
a hatalmas szerkezeteken, 
felületeken.

‹ Jól szervesül, betagozódik 
az épület kontúrjába, 
a bátran előreugró tető alá 
szervezett klubépület. 

ami könnyedséget, eleganciát, anyaghasználatában 
egyneműséget sugároz. Ezeket acélsíkokat értel-
mesen tagolják fehér, keretező párkánysávok. 
Természetesen lelátóra érkezve már játéktér gye-
pe és lelátók üléssíkjai nyűgözik le szemlélődőt, 
ám itt is inkább visszafogott, befogadható összké-
pet érzékelünk, mintsem épületelemek nyomasz-
tó méretét. Jól szervezett, könnyen használható tri-
bün alatti közlekedőrész, miközben klubépület 
és zárt rendezvényterem, valamint skyboxok 
sora szervesen integrálódik nagy egészbe. 

Nem pontosan azonosítható eszközökkel, de 
még biztonsági kerítések el lenére is az kri-
tikus érzése, hogy épület közel enged magá-
hoz, „kehely” külső szerkezete szinte „töl-
csért” képez. Jó érzés úgy körbejárni épületet, 
hogy szinte végig fejünk felett érezzük tetősí-
kot. Mintha különös gondoskodással, egyértel-
mű gesztussal stadion körös körül város egésze 
felé nyúlna ki. Fontos, szerethető, megjegyez-
hető gesztus ez városnak és talán egész régió-
nak: egy fedél alatt, együtt, közös, célokért.     

Építészet: POTTYONDY PÉTER, 

POTTYONDY BENCE, KISS ÁDÁM,

ÁTS-LESKÓ ZSUZSANNA, TÓTH BALÁZS, 

JEBUDENSZKI KRISTÓF 

-KÖZTI ZRT.

Statika:  HEGEDŰS PÉTER 

-HEGEDŰS ÉS MIZERE KFT.

Környezet: 

POTTYONDY FLÓR A,

LIZICZAI SÁNDOR - PARK TERV STÚDIÓ KFT.

Belsőépítészet: BARNA GYULA, 

DÖBRÖNTEI NÓR A 

-INTERIOOR ONE KFT.

Pályatechnológia: SIFFEL GÁBOR 

-E-SPORTS KFT.

Generál kivitelező: PINTÉR LAJOS, 

SHILLING BALÁZS 

-MARKET ÉPÍTŐ ZRT.
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Vállalatunk a magyar előregyártott vasbe-

ton elemgyártás beszállítója már 25 éve. 

A vasbeton előregyártás a 20. század egyik 

legmeghatározóbb építészeti találmánya. 

A legkisebb építési munkáktól kezdve a leg-

nagyobb beruházásokig nagy sikerrel alkal-

mazzák őket. Az elmúlt időszakban fellen-

dülőben lévő építőiparnak köszönhetően 

a betonelemgyártás és az azt kiszolgáló háló-

zatok is egyre nagyobb kihívások elé néznek. 

A DVTK-stadion is egy ilyen nagy feladat volt, 

és örömünkre szolgált részt vállalni belő-

le. A Loschán Kft. teljes vállalati struktúrá-

ját úgy alakítottuk az elmúlt pár évben, hogy 

minél szélesebb körben részt tudjon vállalni 

a betonelemgyártók munkájából. Vállalatunk 

egyik részlege az elemgyártáshoz nélkülöz-

hetetlen, minden projekthez egyedileg ter-

vezett sablonok gyártására rendezkedett be. 

A jelenleg folyamatban lévő fejlesztések 

is az acélszerkezetgyártás modernizálására 

fókuszálnak, ezek egy része uniós pályázati 

forrásokból valósul meg. Legnagyobb és leg-

régebbi részlegünk a betonelemek gyártá-

sánál használt szállító és rögzítő rendszerek 

specialistája. Legnagyobb előnyünk a gyor-

saság. Termékeink CE tanúsítvánnyal ren-

delkeznek. Emelőköteleink, emelőszemeink, 

kovácsoltfejű szállítóelemeink, ankersínjeink 

és minden termékünk, melyek terhelésnek 

vannak kitéve ÉMI minősítéssel is rendelkez-

nek. A stadion építésénél használt alap-pillér 

kapcsolatokat egyedi megrendelés alapján, 

külön erre a projektre fejlesztve gyártot-

tuk, és minősíttettük szorosan együttmű-

ködve a generálkivitelezővel és a szakmai 

hatóságokkal. Célunk a magyar építőipar 

oly mértékű kiszolgálása, hogy ne függjön a 

A Loschán Kft. acélszerkezet gyártó részlege a DVTK-stadion építésénél felhasznált egyes
előregyártott betonelemek öntéséhez gyártott sablonokat, a már több mint negyed évszázados 

múlttal rendelkező betonelem-szállító rendszereket gyártó üzletágunk pedig az elemek 
emeléséhez szükséges szállító-rögzítő rendszereket, illetve egyedi gyártású alap-pillér 

kapcsolatokat biztosított.

A BETONSABLONOK GYÁRTÓJA
Minőség, szakszerűség, gyorsaság

Loschán Kft.

7745 Olasz, Kossuth Lajos u. 80.

Tel.: (+36-69) 557 110

E-mail: loschan@loschan.hu

Web: www.loschan.hu

külpiacokon lévő magas áraktól és szállítá-

si határidőktől, így a magyar kivitelezőknek 

hazai előnyöket juttatunk.

Előnyei:
• Előzetesen felmért és kialakított logisztikai rendszer szinte valamennyi szakipar számára
• Több száz termék azonnali elérhetősége az építkezés helyszínén, rugalmas pénzügyi megoldással
• Folyamatos rendelkezésreállás és műszaki tanácsadás

A WÜRTH LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSAI 
AZ ÉPÍTŐIPAR SZÁMÁRA 
ÉPÍTŐIPARI KONTÉNERREL A DVTK STADION ÉPÍTKEZÉSEN

Würth Szereléstechnika Kft.    2040 Budaörs, Gyár utca 2.    T +36 23/418-130, F +36 23/418-137    info@wuerth.hu     www.wuerth.hu



64 65

TUDÁS, STABILITÁS ÉS INNOVÁCIÓ 

KÉSZ Ipari Gyártó Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 8/A.

Telefon: +36 76 515 200

E-mail: steel.sales@kesz.hu

www.keszgyarto.hu

Milyen feladatokat láttak el a projektben?

A projektben szakkivitelezőként vettünk részt. 
Feladataink közé tartozott az acél tetőszerke-
zet tervezése, gyártmánytervezése, gyártá-
sa, illetve helyszíni beépítése, valamint a tető-
szerkezet héjalása, maga a lemezlefedés és 
az orr részen lévő polikarbonát bevilágítósáv 
kivitelezése, beleértve a vízelvezető rendszert, 
illetve vápákat. 

Mennyi idő alatt zajlott le a projekt?

Elég szoros ütemezés volt: a tervezési folya-
mat 2016 novemberében kezdődött meg, a 

kivitelezés pedig 2017 tavaszán. A gyártás a 
kivitelezés előtt egy hónappal kezdődött el. A 
munkák ránk eső része tavaly ősszel le is zárult. 

Melyek voltak a legnagyobb kihívások a csa-
pat számára?

A szerkezet gyártástechnológiailag viszonylag 
komplikált. Vannak benne hegesztett lemez-
ből készített részek, de rácsos tartómodul is, 
tehát különböző gyártástechnológiákat kel-
lett kombinálnunk egy tartón belül. További 
kihívást jelentett, hogy a szereléstechnoló-
giát úgy határozzuk meg, hogy a lehető leg-
gyorsabb munkavégzést tegye lehetővé. Arra 

törekedtünk, hogy minél több dolgot elősze-
reljünk a földön, és utána daruval helyezzük 
a helyére. Ez egy jól működő módszer, hisz 
a munka a hatékonyságát növeli, ha közben 
kevesebb időt töltünk a magasban. A földön 
kettesével szereltük előre a tartókat, és úgy-
nevezett páros emeléseket hajtottunk végre. 
Mivel a csatlakozási pontok fent, a vasbeton 
pillérek tetején vártak minket, nagyon ponto-
san kellett mindent bemérnünk. Egy ilyen eme-
lés egyébként 25 tonna súlyú volt és egy 220 
tonnás daru végezte. A tartókat végül sike-
rült beemelni úgy, hogy közben más munka-
folyamat is zavartalanul zajlott. A technikai 
nehézségek mellett egy más jellegű kihívás-

sal is meg kellett küzdenünk: a 2016-2017-ben 
jelentkező nagymértékű emberi erőforráshi-
ánnyal, amit a gyártás és a kivitelezés eseté-
ben is pótolnunk kellett.

Hányan dolgoztak a projekten?

A projekt operatív irányítását Aranyos Mátyás 
projektvezető, két építésvezető és egy műsza-
ki előkészítő kollégánk végezte. Dolgozott a 
projekten még egy gyártási projektmenedzser, 
és állandóan 40-45 fő fizikai munkás. 

Milyen tapasztalataik vannak még hasonló 
projektekben?

Több stadionépítésben is részt veszünk. A 
legnagyobba is mi építjük az acélszerkeze-
tet. Ezen kívül épp zajlik a Videoton és az 
Illovszky Rudolf Stadion (Vasas-stadion) épí-
tése. Most kezdtük el a szegedi stadion mun-
kálatait is, ahol nem csak az acélt, hanem a 
vasbeton szerkezetet is mi szállítjuk. 

Milyen tevékenységeket folytat még a cég?

Mindig több projekt fut egyszerre, jelen-
leg is 14-16 projekten dolgozunk. Kecskemé-
ti gyártóbázisunkon acélszerkezeteket, épí-
tészeti lemeztermékeket, épületvillamossági 
kapcsolószekrényeket gyártunk és jelentős 
exportot is bonyolítunk. Gyártási kapacitásunk 
már eléri az 1200-1300 tonnát is havonta. Az 
operációs partnerekkel közösen éves szinten 
18 ezer tonnát is le tudunk gyártani. 

A DVTK-stadion esetében a generáltervező a 
Közti Zrt. volt. Velük milyen volt a közös mun-
ka?

Már több közös projektünk is volt Pottyondy 
Péterrel és csapatával. Ismét nagyon jól 
tudtunk együtt dolgozni és szerintem sike-
rült egy szép és maradandó dolgot létrehoz-
nunk együtt.

A KÉSZ Csoport Magyarország egyik legnagyobb építőipari vállalatcsoportja és az ágazat 
meghatározó szereplője a közép-európai régióban is. A KÉSZ Csoport célja, hogy kimagasló sikerei 
révén nemzetközi szinten képviselje a hazai vállalati értékeket. Ilyen siker számukra a diósgyőri 
stadion is, melynek munkálatairól Barócsi Róbert, gyártásszerelési ágazati igazgató mesélt.
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LÁTVÁNY 100 SZÁZALÉK FELETT

Bő egy évnyi munkát adott a DVTK-stadion 
a rendezvénytechnika rendszerek tervezé-
sével, létesítésével, fejlesztésével foglalkozó, 
a projektben alvállalkozó Visual Europe Group 
szakemberei számára. Átlagban 5-10 munka-
társuk dolgozott a vizuáltechnikai rendszerek 
kialakításán, és a stadion működésében fon-
tos szerepe van a cég saját fejlesztésű sport-
szoftverének – erről is beszéltünk Hódi József 
projektmenedzserrel. 

Egy sportlétesítménynek, esetünkben a DVTK-
stadionnak rendezvénytechnikai szempontból 
milyen sajátosságai vannak?  
Dolgoztunk már sportlétesítményen - pld. 
a Tüskecsarnokban, a székesfehérvári Csitáry-
uszodán, a Műjégpályán -, így ezeket a tapasz-
talatokat fel tudtuk használni ennél a feladat-
nál. A DVTK-ban beépített rendszereink három 
szegmensre oszthatók: a két eredményjelző, 
ezeket a stadion acél tetőszerkezetére kel-
lett felrögzítenünk, pontosabban onnan eresz-
tettük be a pálya fölé. Ezeken felül van az ún. 
perimeter, az a reklám- és szponzormegjele-
nítésre alkalmas keskeny-hosszú elemcsík, amit 
a pálya hosszanti oldalára installáltunk. Aki 
a létesítményben jár, kisebb displayeket, moni-

torokat is láthat, közel 80 darabot telepítettünk 
ezekből a távvezérelhető egységekből: vagy-
is az általunk létesített technológia „harmadik 
lábát” egy digital signage jelenti. Ezek a moni-
torok a közönség tájékoztatását látják el, olyan 
információkra gondoljon, mint például a büfé 
aktualizálható kínálata, irányjelzés, különfé-
le információk megjelenítése – a monitoro-
kat a büfé területén, az öltözőkben, az orvos 
szobában, a skyboxokban, folyósokon, a léte-
sítmény legkülönbözőbb részein helyeztük el.  

A megváltozott közvetítéstechnológia 
(HD-közvetítés), a LED-világítás bevezeté-
se a sportlétesítményekben mit követel meg 
azoktól a rendszerektől, amiket önök vittek be 
a DVTK-stadionba?
Az alapvető az, hogy még a nappali fénynél és 
kültéren is megfelelő képminőséget kell bizto-
sítani a megjelenítő-rendszerekkel. Mi 7000 
nites kijelzőket szereltünk fel, mert ezek meg-
felelnek ennek az elvárásnak. A telepített LED-
falaink a technológiájukat tekintve eltérőek: 
az eredményjelzők DIP LED-es, a perimeter 
pedig SMD LED-es, ez utóbbinál éppen a köz-
vetítés, a kamerakép miatt a fényerőt vissza 
kellett vennünk a teljes fényerejéhez képest 

Visual Europe Group

web: www.vegroup.hu

e-mail: info@vegroup.hu

tel.: +36 1 430 0408

a töredékére, a frissítési frekvenciájának pedig 
sokkal magasabbnak kell lennie, mint az ered-
ményjelzőknek.

Mikor léptek be a kivitelezés folyamatába? 
Elsőként az eredményjelzőt lehetett szerelni, 
így akkor – már egy korai fázisban – érkeztünk, 
amikor már az acélszerkezet elkészült. Aho-
gyan folyamatosan formálódtak a belső részek, 
mi is úgy haladtunk a displayekkel, a stúdió-
kialakítással, a vezérléstechnikával, és ami-
kor már a pálya is készen volt, akkor vittük be 
a perimetert. 

A „stúdiókialakítás” azt jelenti, hogy egyetlen 
helyiségből vezérlik a teljes rendszert? 
A rendszerek vezérlése valóban egyetlen stúdi-
óból, viszont független rendszereken keresztül 
történik. Ennek több oka is van, egyrészt egy 
helységből történik a vizuáltechnikai és hang-
technikai vezérlés, így a különböző rendsze-
rek kezelői szorosabban tudnak összedolgozni, 
de ami különösen fontos, hogy üzembiztonsá-
gi szempontból jobb a vizuális rendszer szét-
tagolása: ha az egyik rendszer valami miatt 
meghibásodik, akkor a többi ettől függetlenül 
biztonsággal képes működni.

Az körvonalazódott számomra, hogy lényegé-
ben sztenderd rendszerekkel dolgoztak. Volt 
valami specialitás? 
Alapvetően „gyári” rendszereket alkalmaztunk, 
de a projekt folyamatában, a megrendelői, üze-
meltetői kérések alapján megfogalmazódott, 
hogy egyéni rendszerelemre is szükség lesz, 
így egy saját, Visual Europe Group-fejlesz-
tésű, speciális sportszoftver vezérli az ered-
ményjelzőt. Ezt már korábban is telepítettük 
más sportlétesítményben, mert nem futball-
specifikus, így 16 különféle sportágra is alkal-
mazható. Egyebek mellett azon túl, hogy neve-
ket, eredményeket képes kivetíteni, animációk, 
vizuális effektek megjelenítésére is tökéletes.  
(Molnár Szilvia) 

A H O L  A Z  Á T G O N D O L T  K O N C E P C I Ó 

A  K I VÁ LÓ  M I N Ő S É G G E L  TA L Á L KOZ I K . 

A H O L  A  KÖZ Ü L E T I  P R O J E K T E K  T E R É N  I S 

E G Y E D I  J E G Y E K  H O Z H A T Ó K  L É T R E . 

A H O L  A Z  Ö T L E T E K  M E G K Ü LÖ N B ÖZ T E T N E K 

A  V E R S E N Y TÁ R S A K TÓ L .

J A B  A N S T O E T Z  KÖ Z Ü L E T  -  VA LÓ S Í T S A  M E G 

V E L Ü N K  A Z  E L K É P Z E L É S E I T !

JAB JOSEF ANSTOETZ KG 

MAGYARORSZÁGI KÉPVISELET

1126 Budapest, Agárdi út 3/B

Telefon: +36 1 235 6050, 

Fax: +36 1 235 6058

www.jab.de
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Az elmúlt évben érkezett felkérés a Market 

Zrt.-től a design expandált lemezeink 

bemutatására, az eredetileg tervezett 

homlokzati és álmennyezeti burkolóanyag 

kiváltására.  Először a fedett lelátó 

acélszerkezetének álmennyezeti anyagára 

gondolt a kivitelező, de megismerve 

az „Opera” lemez könnyedségét és fontos 

szempontként a gyors beépítését, a lelátók 

alatti területek burkolataként is felmerült. 

A felszerelt mintalemezek csak kis felületen 

„mutatták meg a magukat”, így a vélemények 

megoszlottak egy komplett homlokzat képéről. 

Ezután egy nagyobb méretű mintafal készült, 

ami már eloszlatta a kétségeket és a kezdeti 

kb. 7000 m2 végül 24000 m2 és 106 tonna 

homogén „Opera” burkolattá változott, ami 

a lelátók feletti fedett acélszerkezet belső 

burkolatát és körben a lelátók hátsó oldalának 

külső burkolatát foglalja magába. Fontos 

megemlíteni, hogy a tervezés során a település 

fémipari múltját és jelenét tükrözni kívánó 

megjelenés is elsődleges szempont volt, amit 

a látvánnyal és a felhasznált anyag révén 

sikerült elérni. A MARIANItech - Metmark 

Opera egy 2 mm kiinduló lemezvastagságú 

natúr alumínium design expandált lemez. 

A szem kialakítása hatszög formájú, mérete 

100 x 34 mm. A stég  – vagy nevezhetjük 

„húsnak” is  – 25 mm. 

A lemez teljes magassága 14 mm, légáteresztése 

23%. A modern, de karakteres szemkialakítás 

mellett az áttörtség is jelentősen befolyásolja 

a képet. Szellős, de a hátteret is megfelelő 

mértékben takarja. Rendkívül látványos, 

nagy felületen minden szögből mást mutat, 

és a térbeli alakzatnak, a nyitott szemeknek 

köszönhetően lélegzetelállító fényjátékokra 

A KECSES, FINOM FORMA 
MINDIG VONZÓ

METMARK Kft.

7100 Szekszárd, Arany J. u. 17-21.

+36 74 512 678;  +36 30 309 8383

info@metmark.hu;  www.metmark.hu

képes. Fontos a súlya is  – 4,5 kg/m2 –, ami 

kifejezetten optimális, mivel kevésbé robosztus 

tartószerkezetet igényel, így az nem „rontja 

el”  a felület kecsességét és költséghatékony. 

Jelentős időmegtakarítást eredményezett, 

hogy a lemezek alakítását, az egyedi méretek 

szabását a helyszíni vágással gyorsan és 

pontosan lehetett elvégezni, és a kivitelező 

mérnökei egy kiváló új megoldást találtak ki 

rögzítéshez.

Egy sikertörténet, amikor az esztétikum, a praktikusság és költséghatékonyság találkozik. Az új 
DVTK-stadion lelátó fedésére használt design expandált lemezek egyszerűen vonzzák a tekintetet.

A legfrissebb burkolati trend nagy felületen is bizonyított

ÉPÜLETFELÜGYELETI KIHÍVÁSOK 
EGY STADION ESETÉBEN

A DVTK Stadion az első stadionépület volt 
a Sauter Automatikai Kft. projektjei között. 
Épületautomatikai szempontból speciális épü-
let, ami új kihívásokat tartogatott a cégünk 
számára. Feladatunk a teljes épületfelügyeleti 
rendszer kiépítése volt, amiben az új BacNET 
alapú vezérlő (Modulo 5 - DDC) rendszerün-
ket használtuk. 

Miért egyedi egy stadionrendszer?

Egy ilyen épület esetében nagy fokú energia-
hatékonyság érhető el egy jó épületautomatikai 
rendszer segítségével. Ez oly módon valósítha-
tó meg, hogy az épületet működtető gépésze-
tet összhangba hozzuk a relatíve időszakosnak 
tekinthető és változatos kihasználtságával. Egy 
stadion nem folyamatos működésű. Események, 
rendezvények határozzák meg, hogy mikor mi 
kell működjön és milyen mértékben, amihez 
a rendszer teljesen rugalmas változtatható-
sága szükséges. Ezen felül üzemeltetés szem-
pontjából is jóval egyszerűbben átlátható és 
szabályozható a rendszer, ami fontos, hisz az 
üzemeltetőknek könnyen be kell tudni avatkoz-
ni, módosítani az időprogramokat, változtat-
ni a kívánt hőmérsékleteket 1 kattintással akár 

távolról is. A rendszerünket ezeknek a rugal-
mas igényeknek megfelelően alakítottuk ki. 
Az épületfelügyeleten a Sauter Moduweb 
Vision szoftvert alkalmazzuk, amely modern 
3D-s grafikával ábrázolja az épület vezérelt 
elemeit, továbbá web-es elérhetőséget bizto-
sít gyakorlatilag bárhonnan. Mind mérő, mind 
szabályozó- és vezérlőeszközök tekintetében 
saját, többnyire svájci és német gyártású esz-
közöket használunk, így egy homogén, megbíz-
ható működésű rendszer garantálja az elvárt 
magas szintvonalú üzembiztosságot.

Milyen egyedi megoldásokat kellett megva-
lósítani?

A pálya minden körülmények között alkalmas 
kell legyen a játékra. Jól tudjuk, hogy egy sta-
dionnál az egyik legfontosabb és legkényesebb 
feladat a kimagasló minőségű gyep biztosí-
tása meccsről meccsre. Ehhez a nehéz fel-
adathoz mi is hozzájárulunk a pályafűtő rend-
szer vezérlésével. A pálya hőmérsékletét két 
helyen mérjük, és a kapott adatok függvényé-
ben előállítjuk a pályát fűtő melegvizet. Ezen 
felül a területen egy esővízgyűjtő rendszer lett 
kialakítva annak érdekében, hogy lehetőség 

Sauter Automatikai Kft.

Fogarasi út 2-6. III.em.

HU-1148 Budapest

Tel. +36 1 470 1000

Fax +36 1 467 9000

szerint minél kevésbé kelljen a hálózati hideg-
vízhez nyúlnunk. Ezt az esővizet használjuk fel 
a pálya füvének öntözésére, szintén a mi rend-
szerünk által vezérelve. Az öntözőrendszert 
az eseményeknek megfelelően generált idő-
program alapján rendezvény esetén a rend-
szer automatikusan tiltja. 
Az első meccsek már lezajlottak. A stadionban 
telepített rendszerek az elvártnak megfelelő-
en teljesítettek. Bízunk benne, hogy rendsze-
rünk segítségével mi is hozzájárultunk a sport-
klub jövőbeli sikereihez!
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Email: vallalkozas@ferrobeton.hu

A rekonstrukcióval a tervezett stadionépület 

egy olyan 15.000 db fedett ülőhellyel felsze-

relt, az UEFA előírásainak mindenben megfe-

lelő létesítmény, amely aréna jellegű, körbezárt 

lelátóval, a nyugati hosszoldalon három – illet-

ve részben négyszintes főépülettel, az északi 

és déli oldalon egy-egy földszintes fogadóépü-

lettel, illetve a lelátók alatt a szükséges kiszol-

gáló helyiségekkel készült.

Tartószerkezeti vonatkozásban a stadion fel-

menő szerkezeteit tekintve nyolc dilatációs egy-

ségből álló, hosszirányban kéttraktusos épít-

mény, illetve a főépületben háromtraktusos 

építmény. A tervezett stadionépület teherhor-

dó szerkezetei – a tetőszerkezet kivételével – így 

a pillérek és részben a födémek előregyártott 

vasbeton elemek felhasználásával készülnek.

A pillérek alapozása alaptestekbe horgany-

zott tőcsavaros, befogást biztosító acélpapucs-

csal készült, ahol a tőcsavaros acélkapcsolatok 

alkalmasak a fellépő nyomatékok felvételére. 

Az aréna tartószerkezete tőcsavarokra állított 

előregyártott pillérekből és ferde gerendákból 

és vasbeton falakból álló, haránt irányú kere-

tek sorából áll, ezen keretekre támaszkodnak 

a zónánként hosszirányú, szintén előregyártott 

vasbeton anyagú, „L” alakú lépcsős lelátóele-

mek, illetve a felső körüljáró TT panel + felbeton 

födéme. Az 52 keret külső pilonjai 50 cm széle-

sek, és változó vastagságúak, az oldalak men-

tén 80 cm-ről 240 cm-re, a négy sarokban 

113-ról 340 cm-re szélesednek és a csatlakozó 

vízszintes tartóelemek gyámolítására szolgáló 

rövidkonzolokkal ellátott elemek. A főpilonok 

felső síkjára ülő acél tetőtartók a pilonokba 

bebetonozott, méretezett horgonycsavarok-

kal kerülnek rögzítésre.

A stadion állandó keresztmetszetű pillé-

rei igénybevételeknek megfelelően (130x50, 

60x50, 50x50 és 30x50) méretben készültek. 

A rendezvénytermi és a Skybox szint pálya 

felőli homlokzatát alkotó pillérek egyszintes, 

míg a klubház homlokzati vonalán álló pillé-

rek háromszintes elemek.

Az aréna lelátójának szerkezetei előregyár-

tott vasbeton haránt irányú, ferde síkban elhe-

lyezett felül lépcsős mestergerendák a főál-

lásokban lévő pilonokkal és a belső pillérekkel 

alkotják azokat a haránt irányú kereteket, ame-

lyek a lelátó terheit és a stadion lefedését biz-

tosító acélszerkezetű tetőszerkezet terheit is 

viselik.

A haránt - keretgerendák lépcsőzetes, de 

lépcsőként vízszintes felső síkjára folytonos 

neoprén csíkon támaszkodnak fel az „L” alakú, 

egymásra kerülő tribün lelátóelemek.

A lelátó legfelső előregyártott elemei alkotják 

a zsaluzatát a körüljáró szint monolit betonból 

készülő szerkezetének, ezen vasalt felbetono-

zás biztosítja a főpilonok és a harántgeren-

da párok dilatációs egységenkénti megfelelő 

együttdolgozását, illetve a pilonok bekötését, 

lehorgonyzását / megtámasztását. A körül-

járó előregyártott vb mellvéd szerkezete is 

ezen helyszíni vasbeton lemezbe van beköt-

ve. Az aréna lelátó sarkainak megfelelő épí-

tészeti kialakítása érdekében az alaprajzilag 

derékszögűen elhelyezett lépcsős lelátóele-

mekre ugyancsak előregyártott, fordított „U” 

keresztmetszetű vasbeton tribünelemek kerül-

nek átlósan beépítésre.
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A jó világítás az építészet része.
Ergonomikus, környezettudatos és
az embert helyezi a középpontba.
Értéket teremt.

Világítástechnikai tervezés
Látványtervek készítése
Világításvezérlés és programozás
Világítótest értékesítés

www.belight.hu

DVTK

Termékképviselet    Saját gyártás    Szaktanácsadás    Kivitelezés    Karbantartás    Fejlesztés

Coolfire Kft.        I        1097 Budapest, Illatos út 9.        I       Tel.:+36-20-283-9404        I        Email: info@coolfire.hu        I        www.coolfire.hu

Tűzgátló felgördülő kapu Tűzgátló függyönyfalTűzgátló tolókapu oldalra 
és függőlegesen nyíló

Tűzgátló szekcionált kapu Automata tűzgátló 
üvegajtók

Füstgátló üvegajtók és 
portálok

Keret nélküli tűzgátló FR, 
BR üvegfal rendszerek

Tűzgátló üvegajtók és 
portálok

Automata tűzgátló 
függönyök és füstkötény 

falak

Tűzgátló ablakok,tetőablakok, 
üvegfödémek
(lásd a 122-123. oldalon)
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Szöveg: MOLNÁR SZILVIA  | Képek: CSIZIK BALÁZS
Deconstruction no.4. 
2018, Csíkszereda

Éteri beton 

Titkon szerettük már korábbról is a munkáit, 

aztán e-mailezett szerkesztőségünkbe

Csizik Balázs, aki alapvetően a fotó és

a tervezőgrafika területein mozog otthono-

san (tegyük hozzá rögtön, hogy jelenleg). 

Több fotó- és a grafikát és a fényképe-

zést ötvöző sorozata ismert már, mi 

a DECONSTRUCTION és URBAN 

SUPREMATISM című szériáiból című szé-

riából mutatunk meg néhányat. Az itt lát-

hatók esetében el kell mondanunk, hogy 

nagyon is valós épületekről – jellemző-

en lakótelepi házak – maga készített fotó-

kat, amiket aztán grafikai moduláci-

ókkal egy imaginárius világgá alakított 

át. A formák lényegi valóját, alapját 

adó konstruktivizmus a házgyári 

panelek előgyártott elemeivel, lehelet-

nyi brutalista és megastruktúrás hozzá-

adással válik egészen sajátságossá eze-

ken a képeken. Hiába, a múlt, legyen az 

Cs izik Bal á z s  g raf ik ai  s oroz atairól

akár közelmúltbeli törekvés, mindig gon-

dolkodásra és cselevésre készteti az alko-

tókat. Különösen így van ez a lakótelepek-

kel kapcsolatban, amik a város fogalmához, 

a házhoz, mint archetípushoz, a lakókör-

nyezethez, mint privát szférához, a tájhoz, 

így a tájképhez visszavonhatatlanul változ-

tatták meg a 20. századi ember viszonyát. 

Csizik Balázs szellemi kortársai között olya-

nokat találunk, mint pld. Laurent Chéhère 

fotográfus az ő Flying Houses sorozatával, 

Petyka, alias Szabó-Lencz Péter „robban-

tott” Budapest témájú digitális printjei-

vel, vagy az idősebb generációból szinte 

kapásból jön a nagy filmes név: 

Hayao Miyazaki. Ha kicsit távolabbra tekin-

tünk, akkor William Klein egy-egy 1940-es 

évekbeli néhány geometrikus hangsúlyú

 városfotója ugrik be, még messzebbre

révedve pedig, a 19 századba, ott találjuk

Albert Robida illusztrátort és fantáziavilágát.
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» Urban Suprematism no.11.
2018, Újpalotai Magasház 

    Deconstruction no.1.
2018, Csíkszereda

»
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» Urban Suprematism no.11.
2017, Biatorbágy

   Deconstruction no.7.
2018, Budapest, Ofotért épület

»
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‹ Deconstruction no.9.
2018, Székesfehérvár, 
Palotaváros

   Deconstruction no.2.
2018, Csíkszereda

›



82 83

Urban Suprematism no.6.
2017, Budapest, egykori Országos 
Villamos Teherelosztó Központ

Urban Suprematism no.7.
2018, Budapest
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Urban Suprematism no.8.
2018, Budapest

Urban Suprematism no.14.
2017, Berlin



86 87

R e ndhag yó gond ol atok S z abó Is t vá n
viz afogói  te mplom á n ak újjá é pítés é ről

A HITELESSÉG 
DEFINÍCIÓJÁNAK 

MARGÓJÁRA

Szerző: KATONA VILMOS
Fotó: BUJNOVSZKY TAMÁS

Kovács Dániel lényeges kérdése a Tours-i Szent Márton és 
Flüei Szent Miklós-templom felújítása kapcsán: Elképzelhe-
tő-e az, hogy az építő közösség és az általa teremtett körül-
mények alkotó módon, az építész által koordinálva szervesül-
nek részévé egy ház születésének és fenntartásnak? És persze, 
feltéve hogy igen: magunkénak éreznénk-e ezt az építésze-
tet1?  Válasz: Addig nem lehet alkotó szervesülésről beszél-
ni, amíg abban a hitben élünk, hogy az építészeti örökség 
– ezen belül a templomépítészet – védelmének és folytonos-
ságának módszertanát közmegegyezésen alapuló princípiu-
mok vezérlik és véglegesítik. Amíg abban bízunk, hogy az épí-
tés gyakorlata ideálok oksági folyománya, addig – pusztán az 

idealizmus lélektani természeténél fogva – az eredményben 
mindig csalódni fogunk. Noha a magasabb eszméknek köz-
vetett hatásuk van mind a tervezők, mind a tervet befoga-
dó közösség gondolkozására, alkalmazásuk nagyon is emberi 
kezekben nem tud felnőni az óhajtott kohézióhoz: a részle-
tek önálló életet élve egyéni érdekek szobrászszerszámai által 
nyerik el végső alakjukat. Az eredmény kíméletlen véső és 
karcoló mozdulatok lenyomata, amelyek műalkotásként csak 
utólag értelmezhetők. Ez alapozza meg a történész, az író és 
a pszichológus diagnózisát,  és ássa alá az építészet alapvető-
en morális olvasatait. Nehéz lenne rátalálni egy olyan tézisre, 
amely az építészeti tervekből az Architektúra nagy igazságára 

következtethetne. Legfeljebb bizonyos eszmék pluralizmu-
sáig juthatnánk, mint a tektonika és a sztereotómia2 , ame-
lyeken kívül csak a személyes attitűd típusainak jut valós 
szerep az alkotás folyamán. Olyanoknak, mint az átlátha-
tóság, a titokzatosság, a tisztaság, a bonyolultság, a lojali-
tás, az individualitás, a civilizáltság vagy épp a barbariz-
mus. Mindez más színezetben veti fel a hitelesség kérdését.         

Mi hiteles az építészetben?
Minden építészeti szakterületen kimutatható, hogy az auten-
tikusság feltételeiről nincs közmegegyezés. Mi sem igazol-
ja ezt jobban, mint az a Műemlék, identitás, rekonstrukció 
címmel szervezett ICOMOS konferencia (2016. novem-
ber 8., MTA), amely a nemzeti felújítási programok vára-
kozásokkal teli időszakában a figyelem középpontjá-
ba került.3 A rendezvény a szakma legjelesebb képviselőit 
vonultatta fel, mégsem adott megnyugtató választ arra, 
hogy követendő minta-e a füzéri vár vagy a visegrádi Sala-
mon-torony mérvadó-e inkább, nem is beszélve a savariai 
Iseum helyéről a két szélső példa közti légüres térben. 

A karták és zsargonok seregszemléjétől még remélni lehe-
tett, hogy létezik általános meghatározás az autentikus-
ságra a nemzetközi örökségvédelmi irányelvek közt, noha 
egyetlen pillantás Drezdára vagy Berlinre, ott Franco Stel-
la Humboldt Forumára (legújabban a Neue Nationalgalerie-
re) elég lett volna, hogy megértsük, minden érték átalakuló-
ban van. A budai Vár rekonstrukciójának mai koncepciója 
éppolyan életerős támogatókra talált, mint saját gondola-
tiságán belül Gerő Lászlóé vagy Janáky Istváné, ami eli-
minálja a mindenkori szakmai érvek alapján meghozha-
tó döntések illúzióját. Merthogy e vonatkozásban csakis 
Henri Lefebvre-nek (itthon György Péternek) lehet iga-
zat adni: az építészeti tér a politikai akarat produktu-
ma és az ezzel összefonódó társadalmi rend legközvet-
lenebb kifejeződése. Ez adja mindenkori kohézióját. 

A hitelesség egy másik lehetséges megközelítése a fel-fel-
támadó, ám ma sem helyén kezelt regionalista vita, amely-
nek elfeledett epicentruma a Christian Norberg-Schulz és 
Kenneth Frampton hívei közti elméleti törésvonal men-
tén keletkezett, és ami a gyakorlatban az építészeti „ellen-
állások” posztmodern és kritikai olvasatai között feszül. 
Másképpen hihető Robert Venturi, Aldo Rossi és Ricar-
do Bofill, mint Jørn Utzon, Peter Zumthor és Álvaro Siza, 
mert az előbbieket a letűnt korokért táplált passzív együtt-
érzés, utóbbiakat a hely szellemére kihegyezett érzéki hedo-
nizmus teszi az eredetiség értelmében „hitelessé”. De hite-
les vajon a kettőt beolvasztó szalmatetős regionalizmus is?

Az autentikusság harmadik nézőpontjaként – templom-
ról szólva – az is lényeges, hogy az egyházi közösség mit 
tart követendőnek saját liturgikus gyakorlatára nézve, ám 
tapasztalható, hogy itt sincs közmegegyezés. A keresztény 
istentisztelet gyökereihez való visszatérés a 20. század ele-
je óta foglalkoztatja a katolikus egyházat, de az ebből faka-
dó ressourcement egyszerre két területen fejtette ki hatását: 

az utolsó vacsora közösségének újra-feltalálásában a cent-
rális térszervezés által, emellett egy aktív nihilizmusban, 
amely a „lényeget” a „rárakódott hagyománytól”, vagy-
is antropomorf tagjaitól, gerincétől és fejétől (tematikus 
tereiről, tengelyességétől és szentélyétől) elidegenítette. 

Ezek hiányában a spirituális aranykor víziója megfoghatat-
lan maradt és olyan közérzetet keltett az egyházban, mint-
ha a kereszténység történetének első fontos évszázadát közel 
két évezred hiábavalóság követte volna – egy ilyen idealiz-
mus következményeivel a II. vatikáni zsinatnak is szembe 
kellett néznie.4  Gyógyírt akkoriban a Rajna menti teológi-
ától vártak, ami nem váltotta be a hozzá fűzött reménye-
ket. A 2007-es új liturgikus rendelkezések után ma ismét 
teret hódít a latin gondolkozás a mérlegelés nagy (emeritus) 
pápája, XVI. Benedek hatására, de a végkifejlet az augsbur-
gi vallásbékéhez hasonlít. Utóbbi pedig már Lefebvre-t, sőt 
Nietzschét évszázadokkal megelőzve igen realista módon 
kezelte a tagokra szakadt nyugati kereszténység teológiai 
vitáit: cuius regio, eius religio (akié a föld, azé a vallás). Ártat-
lanságról tehát nem lehet szó. Szabó István temploma ese-
tén sem áll ez másként, ahol a kor erős politikai erőtere foly-
tán még kevésbé tekinthetünk el a determináció hatásaitól. 

Hol húzódnak a determináció határai?
A vizafogói Tours-i Szent Márton-templomot a legen-
dás modern építész, belsőépítész és szobrász tervez-
te 1981–82 folyamán. Az akkor már 67 éves mester meg-
bízását Lékai László bíborostól, de Bíró Imre béketanácsi 
titkár közbenjárására kapta. Bíró 1972-től a Szabó Ist-
ván legfontosabb munkái közt említhető farkasréti Min-
denszentek plébániatemplom lelkésze, majd 1975-től 
a rendszerváltásig országgyűlési képviselő, az Elnöki 
Tanács tagja, végül Kádár János gyóntató papja is volt.
 
A magas körökben indított kezdeményezés hatásá-
ra Kádár egy 1981. június 6-án kelt levélben személye-
sen kezeskedik a vizafogói „kápolna” felépítéséről, amely-
hez a tervező személye is már adott. A készülő 3-as metró 

SZABÓ ISTVÁN 
ÖRÖKSÉGÉNEK MAI 

INTERPRETÁCIÓJAKÉNT 
HATÁROZZA MEG 

ÖNMAGÁT
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nyomvonala miatt kiemelten kezelt épület Kádár 1977-es vatiká-
ni fogadtatásának, VI. Pál pápa keleti nyitásának is egyfajta viszon-
zó gesztusa. A feldolgozott források (építés közbeni levelezések, 
az átadáskor rögzített beszédek és a korabeli sajtó közlései) sze-
rint a templom megépítése az egyházi és állami érdekek össze-
fonódását manifesztálta5,  de a hivatali akadályok anyagi áldo-
zattal nem járó elgördítése a rezsim részéről valójában szerény 
könyöradomány volt. Az 1985 végére, javarészt nyugati segélyek-
ből és hazai felajánlásokból elkészült templom lehetetlen hely-
zetből mentette ki az angyalföldi katolikus közösséget, amely az 
1952-ben ellenszolgáltatás nélkül kisajátított telkeinek elveszté-
se után harminc évet töltött egy Farangepán utcai beázó pincében. 
Szabó Váci úti épületének tömegét egy 16×16×16 méter oldalhosz-
szúságú kubusból vezette le, amelynek részletei már csak a kivite-
lezéskor használt pallértervekből rekonstruálhatóak. Az eredetileg 
acélbordák közé rakott, bazalt ciklopfalból tervezett templom bel-
sejébe a tömeg levágott függőleges élein át jutott be a fény. A délke-
leti sarkon nyílt a bejárat is, de a földszint helyett az első emeleten, 
ahová az utcáról ünnepélyes lépcső vezetett. 

A földszinti plébánia talapzatára emelt templom avant-
gárd portrészoborként állt egy később elkerített tér köze-
pén. Homlokzata az akkori szomszédjainál magasabb volt 
és az utca beépítési vonalánál valamivel beljebb húzta meg a 
határt a külvilág és a liturgikus tér között. A templom kivi-
telezését még 1982-ben Borsányi Pálra bízták, aki mérnök-
ként az architektúra és a szerkezet főbb elemeit is átrajzolta. 
A plébános, Herpy György emberére talált az „igazi építészben”,
 akinek közvetetten a templom világos travertinburkolata, közvet-
lenül pedig a mennyezeti Kipszer térrács, Szabó István védjegyének 
elhagyása köszönhető. Budapesten a Táltos utcai katolikus (1976–
79), az Ildikó téri református (1978–83), valamint a dunaújvárosi 
(akkor Dunapentele) református templomban6 (1982–85)
is alkalmazott, tetra- és oktaéderekből szerkesztett tér-
rácsos tartó a födém és egy akusztikai álmennyezet ter-
hét hordta volna, de helyette halszálka alakban rakott ragasz-
tott fagerendát építettek be lambéria burkolattal.  
Az efféle megrázkódtatások ellenére a templom alaprajzi elrende-
zését és a befoglaló mértani formát a Borsányi-féle kiviteli tervek 

Az építés történetéből, amelyet Berecz Tamás a templom újjáépí-
tésének feladatából kinövő DLA értekezésében7 kimerítően fel-
dolgozott, Szabó István alakja – okkal és jogosan – mint meg nem 
értett zseni bontakozott ki. Szabó öreg kora, ingyenes felajánlás-
ként vállalt munkája és megbízásának visszavonása ellenére is kitar-
tott elvei mellett. Nem meglepő, hogy a felújítási tervek margójára 
is azt írták, „Hommage à Szabó István”, ami aktuálisan két törek-
vést jelentett: rekonstruálni a mester eredeti elképzelését és ahol 
lehet, a mai technológiai és funkcionális igényekhez, a megváltozott 
városképhez igazítani a meglévő templomot. Ez érvként szól a foly-
tonosság mint alkotói attitűd mellett, de értéktételezésként kísér-
tésekkel jár. Azzal a kísértéssel például, hogy Szabó István tisztele-
te – ismét új szempont – legyen a hitelesség mércéje az épület helyett. 

Folytonosság: tény vagy eladható üzenet?
Legszembetűnőbb változást az épület Váci úti főhomlokzata jelen-
ti, ahonnan eltűnt az ünnepélyes lépcső. Az ölnyi széles járható fal-
lal felvastagodott tömeg most nem két gyámolító pillér között, 
hanem egy tömbként hasad fel a járdától a tetőig. A bejárat és a tágas-
ra szabott közösségi teremhez közvetlenül csatlakozó előtér a föld-
szinten van. Fő vertikális közlekedőként innen egyenes karú lép-
cső indul és vezet az istentisztelet terébe a régi és az új homlokfal 
között. Ugyanebben a pufferzónában kapott helyet a lift, a karzat-
ra felmenő lépcső és a korszerű épületgépészet is. Az új lépcsőház 
nagy belmagasságát, tiszta, fehér légterét a kintről beáradó szűrt 
és színezett fénypászmák falra tapadó foltjai tagolják.Itt figyelme-
sek leszünk egy görögkereszt formájára, amely üvegablakként a több 
emeletet átfogó függönyfal része. Csak az veszi észre, aki akarja. 

A kettős falban a tető közelébe kerültek a harangok. A köztes tér 
hangfüggönyként szigetel a külső forgalomtól, de egyúttal köze-
lebb viszi az építményt az utca beépítési vonalához. A formai egysze-
rűsödés a profántól tartalmi távolodást eredményez. E paradoxnak 
tűnő gesztus ugyanazt kívánja elérni mai eszközökkel, amit koráb-
ban az ünnepélyes lépcső és az épület vertikális kettéosztottsága. 
Épp úgy, mint a Kipszer rácsra tervezett álmennyezet, amely az égi 
szféra megfoghatatlanságát kívánta egykor az anyagvilág struktu-
ralista eszközeivel érzékeltetni. Harmincöt év elteltével Szabó tér-
rácsát és mennyezetét egy origamiszerű akusztikai lemez idézi. 

A geometrikus tárgy kortárs reflexió a mester egy lapból hajlí-
tott szobraira, amelyek akarva-akaratlanul a folding gondola-
tát is felvetik. Bár a lépcső és az álmennyezet kivitelezése avatat-
lan szemmel megfelelőnek tűnik, valójában sokszori újrabontás 
után sem érte el a tervben kitűzött igényszintet. Ez jellemzi a 
liturgikus tér travertin padlóburkolatát is, amelyre az eredeti, 
szebb arányú követ önkényesen lecserélték. A belső falburko-
lattal együtt szerencsére megmaradt a tér homogén érzete. 

A fabútorzat minimalizmusra törekszik és valamelyest egyszerű-
sít a korábbi karéjos elrendezésen. Az oltárt különös baldachin fog-
lalja keretbe, amely belül fehér, kívül tölgyfa burkolatot kapott. 

A szentély legalább jelzésértékű kiemelése és megkülönböztetése a 
tér többi részétől több mint szükséges a katolikus templomokban.8  
A felmagasított szerkezet magába rejti a sekrestyét, de eltakar-
ja a szentély fölötti kórust, ami elegánsnak nem nevezhető, de 
nem is számottevő veszteség. Ha a délnyugati karzat tükörké-
pe az oltár fölött ma is látszana, a szentély teátrális értelmezé-
sét vonná maga után. Helyette a túlzottan sok hangtechnikai esz-
köz, a konferenciaberendezéshez hasonló oltár és ambó váltja ki 
ezt a hatást. A földszinti alaprajz az eredeti állapotnak megfelelő 
helyiségcsoportokat lényegében megtükrözi, így a közösségi terem 
védettebb és tágasabb szegmensbe kerülhetett. Ám a régi közép-
folyosós séma helyett inkább az egybenyitható terek megoldását 

választották az építészek, ami kiterjed a kertkapcsolatokra is. 
A lelkészlakás és a közösségi terem széles teraszok által bővít-
hető a kert felé, így a növényzet másodlagos térfalként új értel-
met nyer. A belső egységet kezdetektől fogva kereső terv részben 
környezetének összetettsége miatt, részben saját racionalizmu-
sának ellensúlyozására folyamodott formateremtő erővel új ará-
nyokhoz és térkapcsolatokhoz. Bizonyos részletek azonban elsik-
kadtak, mint az új bejárattal szemközt elhelyezett gyóntatófülke, 

amely akusztikai alkalmatlansága miatt máris a múlt része. Ki 
lehetne térni a szentély-szkéné nyílászáróira és a fölötte taka-
rásban – jobb híján – lomtárrá avanzsált karzat utóéletére is, de 
ehhez a hamisítatlanságnak ismét új definíciójára volna szükség.
A lépcső elhúzásának következménye a belső térben, hogy a bejá-
rat az északnyugati sarkon nyílik a korábbi középtengelyes megkö-
zelítés helyett, ami a térszervezés centrális jellegét erősíti. Az oldal-
ról feltárt tér irányított szerkesztésének közérthetősége nagyban 
csökken azáltal, hogy a bejárattól rövid úton az előretolt szentély-
hez érünk. A tér orientációjának esetlegességét az oltárral szem-
közti zárt térbővület is fokozza. A régi kapu előtere a délnyugati 
karzat alatt Flüei Szent Miklósnak, svájc védőszentjének kápolná-
ját és oltárát fogadja be, amely az 1980-as évek sachselni adomá-
nyozóira emlékezik. A rejtett felülvilágítóval barátságossá tett tér 
kápolnaként indokolt (főként mint keresztelőkápolna lenne az), de 
helyzete a szentély tengelyes ellenpontjaként vitatható. A két, egy-
mással farkasszemet néző oltár elrendezése együtt a hangsúlyos-
sá tett kereszttengellyel ellenkező hatást ér el, mint Szabó István 

diagonális képlete: a szentély felé terelő dinamizmus megtorpan, 
elbizonytalanodik, fókusza feloldódik a befoglaló kubusban.
Berecz Tamás és Batári Attila mesterműve Szabó István öröksé-
gének mai interpretációjaként határozza meg önmagát. A kvali-
tásos építészeti beavatkozás azonban szabad döntéseket hozott 
arról, hogy mit tartson meg, és mit hagyjon figyelmen kívül 

Szabó örökségéből. Előbbire példa a mennyezet és az anyag-
használat, utóbbira a térszervezés. Mivel a szakrális építmé-
nyek lényege az utóbbi, az eredmény inkább tűnik egyéninek, 
mint a készen kapott gondolatiság folytatásának. A hitelesség 
szempontjából kiértékelve: önmagát igazoló döntés, tudat alat-
ti ellenérzés mindazzal szemben, amit üzenetével „képvisel”. 
Tartalmi útkeresés és kiforrott formaérzék. Ambíció és ennek 
elfojtása. Mindkettő után még sok a tanulnivaló, de a legfonto-
sabb, hogy nem hiszünk már az autentikusság definíciójában.   

is megőrizték. Legfigyelemreméltóbb ezek közül a diagonális alap-
rajzi elrendezés, amely a Váci út észak-déli cardója mentén bátorí-
tó színfoltnak, a zárt sorú beépítés ellen lázadó individualista állás-
foglalásnak számított, de történeti szempontból nem volt úttörő. 
(Már a II. vatikáni zsinat alatt így épül Gabriel Guarda és Martín 
Correa Szentháromság kolostortemploma a chilei Las Condesben, 
1964-ben. A típus látványos példája a zsinat utáni első évekből 
Étienne Gaboury kanadai építész 1966-os winnipegi brutalista 
temploma. Itthon hasonló megoldású Török Ferenc nemeshetési 
temploma 1976-ban és Csaba László békásmegyeri Boldog Özséb-
plébániája 1984–87 között.) Az akusztikai előnyökkel is kecseg-
tető modell mint egyházi jelkép a zsinat szellemiségét és az új 
római misének megfelelő „progresszív” gondolkozást tükrözte. 
Saroktól sarokig futó szakrális tengelye hosszházasan, míg a szentély 

– eszmei középpontként – centrálisan szervezi a teret, így meg-
valósul benne a dinamikus és statikus szemlélet szintézise. Jelleg-
zetes megoldás a szintek különválasztása is, amit részint a hely-
szűke, részint a tömeg kiemelésének szándéka indokolt. Külön 
bejárattal volt feltárható a földszinti paplakás, az irodák, káplán-
szoba, konyha és közösségi terem együttese, melyek kertkapcso-
latai csak igen félénk formát öltöttek, például egy sarokpillérek 
közti, meg sem épült előtető formájában. A tervezőváltás követ-
kezményeit a tömegformálásban főként a nyugati főhomlok-
zat harangtornya mutatta, amely rátett prizmaként éktelenkedett 
egy méretes kereszt alatt. Szent Márton kardja – mondták. Kevés-
bé bizonyult ilyen közérthetőnek az üvegsávok által felszabdalt 
kitérő falak kompozíciója, amit az építész a kegyes tetteiről híres 
szent félbe vágott köpenyével próbált magyarázni – sikertelenül.

 1 Kovács Dániel: Az önazonosság nyomában. Octogon 2018/1, 36–47. o.
2 A tektonika az elemek egymásra építéséből, a sztereotómia a tömeg 
részekre osztásából levezetett alkotómódszer.
 3 Az előadások hozzáférhetőek a tervlap.hu/web/tovabbkepzes/
tanfolyam/id/63 címen (megtekintve: 2018. június 3.).
 4 Ralph M. Wiltgen: A Rajna a Tiberisbe ömlött. Szent István Társulat, 
Budapest, é. n.
 5 Balássy László: Nemcsak Vizafogó, hanem a főváros közkincse is. 
Új Ember, 1986. december 1., 48. o. 
 6 Vilmos Katona – Zorán Vukoszávlyev: Modern Tradition and Liturgy. 
Architektura & Urbanizmus 46 (1-2), 2–23. o. 
 7 Berecz Tamás: Determináció – Az építészeti mű megvalósulásának 
keretei. DLA értekezés, BME, 2017.
 8 Földváry Miklós István: A latin rítusú templomtér kialakításának mai 
lehetőségei. In Pánczél Hegedűs János (szerk.): A jó harc. Casa Editrice

„La Magione” – Miles Christi, Poggibonsi – Budapest, 2006, 151–177. o. 
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MITROI SIXTINE MŰ VÉSZKÖNY VÉT A KEZÜNKBEN TARTVA AZ ELSŐ OLDALAK EGYIKÉN TALÁLKOZUNK 

A MOTTÓNAK VÁLASZTOTT IDÉZETTEL: „A SZÉPSÉGMÍTOSZ A KÖVETKEZŐKÉPPEN MESÉL: A SZÉPSÉGNEK 

NEVEZETT MINŐSÉG OBJEKTÍVAN ÉS EGYETEMESEN LÉTEZIK.” (1.) AZ, HOGY A SZÉPSÉG OBJEKTÍV 

TULAJDONSÁG, VALÓBAN HAMISAN CSENG, ÉPP ELLENKEZŐLEG: VÁR ATLAN, MEGFOGHATATLAN HATÁS,

INDIR EKT, TUDATALATTIBAN KÉPZŐDŐ, MÁGIKUS JELENSÉG. NEM VÉLETLEN TEHÁT, HOGY A NYUGATI 

KULTÚR A ÉVEZR EDEK ÓTA KER ESI A SZÉPSÉG R ECEPTJÉT, MEGPRÓBÁLJA MEGMAGYAR ÁZNI ÉS MEGMÉR NI, 

DEKONSTRUÁLJA ABBÓL A CÉLBÓL , A R ACIONALITÁS ESZKÖZEIVEL MEGR AGADJA, LEÍRJA,

 AZAZ KONTROLLÁLJA. A TUDOMÁNYOS GONDOLKODÁS EZ ESETBEN IS AZT ÍGÉR I AZ EMBER NEK, 

HOGY HATALOMMAL R ENDELKEZHET EGY OLYAN TITOK FELETT, AMI AZELŐTT A TER EMTÉS CSODÁJA VOLT. 

HOGY A TUDÁS, A SZÉPSÉG TITKOS FOR MULÁJÁNAK BIRTOK ÁBAN MAGA IS ANNAK TER EMTŐJE LEHET.

A szépség nem, de a vizuális szépségideál objektívan létezik. 
Ez nem egy modern jelenség és nem kizárólag a nőket érin-
ti. Évszázadok alatt sokat tettünk azért, hogy így legyen: 
pontos leírásokat készítettünk, összetevőit meghatároztuk, 
elkészítését lépésről lépésre dokumentáltuk. Ezeknek a szá-
moknak a birtokában már bárki megpróbálhatja reprodu-
kálni az ideált saját testén. Csak néhány kiragadott részletet 

említenék a hatalmas egyenlet mindkét oldaláról: napi 50 
g szénhidrát, 35% fehérje, 5 kg-os súlyzóval hússzor, 5 km 
30 perc alatt, hetente kétszer, napi 8 mg E-vitamin, 3 l víz, 
1 L-karnitin kapszula = 96-60-90 cm, 18 kg/m2 és 2% testzsír. 
Ez utóbbi a férfi bodybuilderekre vonatkozik. Umberto Eco 
Szépség c. könyvében arról ír, hogy az antik görögségnél 
a látás és a hallás előnyt élvezett az érzékelési formák között, 

mert ezek az élmények fejezhetők ki számokkal, szemben 
a tapintással és az ízleléssel. Fontos még megjegyezni, hogy 
a szobrászat térbelisége ellenére kizárólag a vizualitás hatás-
körébe tartozott, a tapintás nem játszott szerepet a befoga-
dói folyamatban. A két kitüntetett művészeti ág közül is a 
Szépség szót kizárólag a vizuális formák összhangjára alkal-
mazták, amely az arányokban rejlett. Ezen eszmék tovább-
élésének történetéből még az egyik leghíresebb állomást 
említeném, Leonardo da Vinci Vitruvius-tanulmányában 
az ideális férfitest arányait ábrázolja mértani alapokon. 
Itt a következő részekből áll az egyenlet: 1 tenyér = 4 ujj, 

1 lábfej = 4 tenyér, 6 tenyér = 1 könyök, 4 könyök = ideá-
lis férfi! Ezen nyomasztó számok hivatottak tehát elnyom-
ni szegény reneszánsz embereket? Gonosz Leonardo! Már 
ő is ezt a mítosznak nevezett hazugságot terjesztette!
Ebben a diskurzusban tehát mi az, hogy mítosz, mi az, hogy 
hazugság? Egymás szinonimái lennének? Ki terjeszti őket? 
A mítosz nem hazugság, inkább tükör. Persze félreérthe-
tő, hazugságnak hat, ha szó szerint értelmezzük. Régen 
szájról szájra terjedt az a történet, hogy egy szegény lány 
varázslat segítségével meseszép hercegnő lehet. Ez nem 
hazugság, hanem mese. Most magazinok lapjain terjed az, 

hogy csodakencék segítségével mindenki topmodell kiné-
zetet nyer. Ez is csak egy mese, de a tudomány nyelvezeté-
vel megtámogatva valóban könnyebb összezavarodni. 
A mítosz, a mesékhez hasonlóan a tudatalatti nyelvén, szim-
bólumokat használva oldja fel a keletkezésük idejében a 
társadalomban létező ellentétpárok között feszülő konf-
liktusokat. A mítoszok nem haltak ki, az ókorból maradt 
ránk néhány írásban, a mostaniakról pedig a legkülönfé-
lébb médiumokon keresztül értesülünk nap mint nap, és 

ezzel együtt mindennapi életünkkel írjuk is őket tovább. 
A szépség mítosza mostanra igen gazdag, fordulatos történet 
lett. Ez a koncepció a kezdetektől fogva velünk van, és van-
nak alapmotívumok, amiben változatlan maradt. Ilyen pél-
dául az ellentétpár természet adta és ember alkotta között 
(született szépség vs. aktív LMP-szövet peptidekkel dúsított 
ránctalanító szérum) melyek viszonyáról eddig sok szó esett. 
Továbbá a szépség mítosza is része annak a még nagyobb 
mítosznak, ami azt meséli el nekünk, hogy az ember hogyan 
válik a ki a természetből és a civilizációval hogyan formál-
ja azt a maga képére. Ahogy szimbólum a szépség szimbó-
luma az óriásplakáton pózoló modell, úgy a mítoszokban 

megjelenő gonosz, szörny is az, a tudatalatti és 
a mítoszok eszköze. A valóságban nincsen egy nagy gonosz, 
aki a nőket a számokkal elnyomni próbálja. Mi magunk társa-
dalmi szinten vettünk részt abban a több ezer éves folyamat-
ban, hogy a szépséget megpróbáljuk számokká dekonstruálni. 
Ha a mítosz azt mondja, hogy van egy hatalom, aki elvár-
ja tőlünk, hogy soványak legyünk, a hatalmat először nem 
a politikában, a szüleinkben vagy a másik nemben érde-
mes keresni, hanem a saját belső démonaink között, a tuda-
tunk hátsó fiókjában, ahová mindezeket az entitásokat mi 
magunk valahogyan leképeztük. Aztán mi magunk megírtuk 

KÜLÖN JELENTÉSSEL 
BÍRNAK MAGUK 

A FÉNYKÉPEK ÉS AZ, 
HOGY LATEX 

A HORDOZÓJUK
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A kiválasztott betűtípusok 
intuitív módon emlékeztetnek 
a magazinok feminin jellegére.

   A vonalak plasztikai sebészeti 
eljárások, amelyekkel a 
tökéletlen testeket alakítják.

   Az alsó képen a B1 és B4 
borítók.

a magazinokban az egyik oldalra azt, hogy fogadd el 
önmagad, a következőre pedig azt, hogy hogyan fogyj 
le, majd megvásároltuk őket és kitettük a hűtő ajta-
jára a kalóriatáblázatot és egy modellfeneket motivá-
cióként. Majd mi magunk tettünk epés megjegyzé-
seket élőben és kommentekben azokra, akikre hiába 
projektáltuk a frusztrációinkat, mégsem érzik szüksé-
gesnek, hogy úgy nézzenek ki, mint a hűtőnkön a kép.
Tehát baj van. Hosszú folyamatok kifutása mindez, és nem-
csak az arányszámokat vagy az áltudományosságot lehet 
hibáztatni, de a fényképek áradatát, a médiumból adódó 
félreértéseket, a kapitalizmust is. És ott van a személyes

AZOKRA A FOLYAMATOKRA TESZ UTALÁSOKAT, AMIKEN 
AZ IDEÁLOK KÉPEI A SZÉPSÉG NYUGATI TÖRTÉNETE 

SORÁN KERESZTÜLMENTEK

felelősség kérdése is, az, hogy nőknek ártó folyamatokat
nők is hagyományoznak át nőkre. Talán a médiában 
a #metoo téma után ez a legtöbb figyelmet kapó probléma-
kör mostanság a nőiséggel és női testtel kapcsolatban. 
Nem kizárólag, de ezek a fő témák, amik meghatározzák azt 
a kontextust, ahová Sixtine diplomamunkájával belépett, 
és amihez hozzászólt. Szépség című könyvével egy mai prob-
lémára reflektál, de beszéd és alkotás közben fontos emlé-
kezni arra, hogy ennek a problémának a gyökerei nem csak 
a jelenben keresendőek. Nem mellékes a személyes és alko-
tói felelősségvállalás tekintetében a mítosz jelentésének és 
működésének a megértése sem. És mivel a női reprezentáció 

1. Naomi Wolf: A szépség kultusza. 

Fordító: Follárdt Natália, Csokonai Kiadó, 

Debrecen, 1999

kritikája kurrens, népszerű téma, az is befogadói szem-
pont, hogy mivel járul hozzá a már ismert hangokhoz. 
Mindenki, aki ebbe a kulturális közegbe születik, hatá-
sa alá kerül ezeknek a jelenségeknek és félreértések-
nek, de egyre több protestáló aktussal is találkozunk. 
Megfelelő változás azonban nincs feldolgozás nél-
kül, ezeknek először magunkban kell lefolynia. Azt 
gondolom Sixtine diplomamunkája része egy ilyen 
személyes feldolgozási folyamatnak, egyfajta terá-
piás alkotás. Kezébe vette önképe alakítását. 
Kezünkbe adta alakja formálását. Az egész grafikai 
munka azokra a folyamatokra tesz utalásokat, amiken 

az ideálok képei a szépség nyugati története során 
keresztülmentek. Ezeket felidézi, majd ellenpontoz-
za. Jó tervezői döntésnek tartom a könyv, mint forma 
választását, mivel az maga is ideális arányszámok soro-
zatainak hordozója: jelen esetben ezek a bíráló maga-
tartás részeként eltérnek a hagyományos méretektől. 
A kiválasztott betűtípusok intuitív módon emlékeztet-
nek a magazinok feminin jellegére, és a keresztény val-
lásos könyvek, kódexekkel, bibliák betűinek sötét tónu-
sára is. A szöveg mellett Sixtine kétfajta vizuális eszközt 
használ a tartalom, tehát a kritikai hozzáállás kifejezé-
sére: a szöveget szabdaló vonalakat, egyszerű jelzéseket 
és a latex lapokra nyomtatott fényképeket. A vonalak 
plasztikai sebészeti eljárások, amelyekkel a tökéletlen 
testeket alakítják. A hangsúlyozás eszközei, bemetsze-
nek a szövegbe, és mondatokat kiemelnek, nagyítanak. 
A fényképek sem illusztrálnak, hanem további állí-
tásokat fogalmaznak meg a szépség kortárs mítoszá-
ról. Ezek az oldalak a terápia leghatásosabb eszközei, 

melyekkel kapcsolatban külön jelentéssel bírnak 
maguk a fényképek és az, hogy latex a hordozójuk. 
A fénykép a képalkotási módok közül a mostani baj 
okozója, ami miatta romlott el, legyen általa kijavít-
va, így a hűtő ajtaján pózoló modellek helyett retu-
sálatlan kitárulkozást látunk, a tökéletlennek mon-
dott testet. Emellett a latex biztosítja tárggyal, 
a képekkel való interakció lehetőségét, ami a társa-
dalmi elvárások alakító hatására is utal: a test válto-
zásai, a fogyás és hízás, az implantátum beültetésé-
nek következménye a saját kezünkkel reprodukálható. 
Ugyanakkor, a latex oldalak alkalmazása a könyvben
használt eszközök közül a legerősebb kritikai moz-
zanat, előremutató gesztus, mivel az interakció és az 
érintkezés nem hagyományos eljárás a szépség törté-
netében. Ahogy görög művészet, másod- vagy har-
madrangúnak tartotta a tapintás élményét, a nyuga-
ti kultúra később is távolságot feltételez a néző és 
a szépség hordozói között, még a szobrok esetében is. 
Ebből a távolságból adódik, hogy a szépség koncep-
ciójával kizárólag úgy találkozunk, mint egy látha-
tó, de nem fogható dologgal, holott a látvány termé-
szetesen nem ad teljes élményt az emberi szépségről. 
Ennek a feloldása nem feladata minden vizuális 
alkotásnak, de érdekes felvetés a tapintás élményével 
kiegészíteni a szépség képeit. Az említett távolság-
tartás, a szépség absztrakt mivolta szétválasztat-
lan egy másik kortárs, cseppet sem kisebb prob-
lémával, ami a virtuális világé. Ez nők és férfiak 

problémája egyaránt: elérhetetlen szépségideál, test-
képzavarok, digitális párkapcsolatok, pornóipar. 
Tinik, akik nem mernek kibújni a képernyőik mögül, 
nem mernek kilépni a valós testek világába. 
A könyvben a latex oldalak, amik a szépség, a test érin-
tésére utalnak a virtuális világ problémáiról is szólnak.  
Az érintés befolyásolja a szépségérzetünket. Vegyük 
kezünkbe a könyvet, kegyük kezünkbe alakja formálását. 
(A védés és a fenti szöveg  felolvasása: MOME Ter-
vezőgrafika Tanszék / MA-s hallgatói védés / 2018. 
június 4. / MOME Z Épület-1111 Budapest, 
Bertalan Lajos utca 2. – A szerk.)

»
›
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Ismét 
Határtalan 
Design 
az Új 
Budapest
Galériában

Szöveg:

SOMFA LVA I PATR ÍCI A

Kiállításenteriőr-fotó: 

VILLÁNYI CSABA - FLASHBACK

A designkiállításon a régiós, így a cseh, 
lengyel, magyar, szlovák alkotók mellett 
idén német, olasz, osztrák, román, svájci 
és szlovén tervezők munkái is szerepelnek. 

E sorok még a kiállításmegnyitót meg-
előző hetekben születnek, amikor a szer-
vezők számára megkezdődnek a fárasz-
tó installációs munkálatok. Kiemelkedő 
öröm számomra, hogy e cikk szerzője lehe-
tek, hiszen már egy ideje ismerem a kiállí-
tás főszervező-kurátorpárosát, Szigeti 
Szilvia textiltervezőt és Radnóti Tamás bel-
sőépítészt, pontosan tudom, hogy amit csi-
nálnak, az nagyon profi. Nem könnyű 
olyan egységes kiállítóteret találni, amely
jól megközelíthető, benne él a város szö-
vetében, és nem utolsósorban megfele-
lő befogadóképességgel rendelkezik. 

A madeinhungary igen hosszú utat járt be 
az első kiállítás óta, számos tér szolgált 
már otthonául az eseménynek, majd 2014-
től (2015 kivételével) pedig az Új Budapest 
Galéria fogadja be a nagy sikerű, európai 
országokat megmozgató rendezvényt. Az 
emberpróbáló szervezési folyamatok vég-
eredményeképpen mérhetetlenül színvona-
las és progresszív kiállítás tárul elénk, amely 
nem merül ki a tárgyak szemléltetésében, 
hanem komoly szakmai események is szí-
nesítik a repertoárt. A Határtalan Design 
egy olyan fórum, ahol a tárgyak „mögött” 
az ember is körvonalazódik, és egyfajta köl-
csönös szimbiózis alakul ki, amely jó alapot 
nyújthat későbbi együttműködésekhez is.

Tizenharmadik alkalommal rendezik meg a magyar 
tervezőket bemutató madeinhungary és hatodik
alkalommal a külföldi designereket felvonultató 
MeeD (Meeting of European and Central European 
Designers), vagyis a Határtalan Design kiállítást, 
amely az Új Budapest Galériában, a Bálnában, 
a Budapesti Nyári Fesztivál és a Múzeumok Éjszakája
programsorozatok részeként jelentkezik június 14-től. 

Kai Linke lámpája fenn (D), Jonas Marguet (CH), 
Sebastian Marbacher (CH), Michal Malášek, 
Tomáš Varga(CZ),Pascal Wiedenmann, Paul 
Wiedenmann(D),Boris Klimek(CZ), Regős Anna, 
Albert Virág és Pongrácz Farkas munkák, balra.

Szék: Krystian Kowalski 
Textil: Ruttka Andrea
Lámpa: Vas Ádám
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EGY OLYAN FÓRUM, AHOL 
A TÁRGYAK „MÖGÖTT” AZ EMBER 
IS KÖRVONALAZÓDIK

A kiállításrendezés fő koncepciója, hogy 
évről évre más régiók alkotóit ismerhes-
se meg a nagyközönség. A visegrádi orszá-
gok, vagyis a cseh, lengyel és szlovák ter-
vezők kiállítása 2012 óta a Nemzetközi 
Visegrádi Alap támogatásával jöhet lét-
re a kapcsolódó MeeD keretein belül. 
A kurátorok számára lényeges, hogy a kiál-
lítást mindig újrapozícionálják, ennek érde-
kében 2016-ban az a döntés született, 
hogy a visegrádi négyekhez kapcsolódó-
an új régiók alkotóinak műveit mutatják 

majd be, így elég komoly kiegészítéssel és 
különféle szakmai kapcsolatoknak köszön-
hetően 2017-ben a skandináv és balti tér-
ség országaiból válogatták ki azokat a ter-
vezőket, akik képviselték hazájukat.
Több oldalról is megközelíthető a Határta-
lan Design fogalom, hiszen nemcsak hogy 
több ország és régió, hanem generációk, 
illetve műfajok közötti átjárásról is szól. 
És e cím egyben mottó, amely arra is ref-
lektál, hogy a kiállításon a tervezők alko-
tásait nem országonként kategorizálják 

Balra, fenn: Nagyapáti Zoltán 
(HUNIK Design), Magdalena Hubka, 
Piotr Grzybowski (Swallow’s Tail ); 
Középen: bross, Lőrincz Rékától.

Balra, lenn: Fogarasi Demeter, 
Józsa István, Oláh Sándor, Formanek 
Zsuzsa munkák; Textil: Fülöp Luca, 
Bútor: Bogár Máté (MEONIN), 
Kör lámpa: Tilen Sepič (SI); 
Jobbra, fenn: Agnes Lukacs (RO), 
Kai Linke (D), Anna Maislinger,  
Michael Schwab (AT), Juhász Ádám 
(ADAMLAMP); 
Textil: Szabó Zsuzsi; 
Bútor: Cubica (SK); 
Jobb oldali fal hátulról előre: 
Susanne Honsa; 
Textil: Agnieszka Pasierska, 
Magda Paszewska (Longstory); 
Fotók: Kristjan Jarni - OOLOP.

a rendezés során, hanem tematikus blokkok 
formálódnak, mely koncepció többek között 
a közös európai értékrendet hivatott sugall-
ni. Szigeti Szilvia elmondása szerint szerte-
ágazó kurátori feladat volt kiválasztani
a műveket: számtalan jelentős nemzetközi 
szakmai fórum és pályázati anyag áttekin-
tése kellett hozzá. A válogatás során lénye-
ges szempont volt, hogy különböző stílusje-
gyeket is képviseljenek a munkák, így a folk 
indíttatású tárgyaktól kezdve az úgyneve-
zett low budget tárgyakon, a minimál desig-
non át a kis- és középszériában, illetve ipa-
ri sorozatgyártással előállított objekteken 
keresztül kaphatunk képet a meghívott 
országok designkultúrájának legjavából. 
A tárlat idei vendégműfajai az ékszerter-
vezés és a tárgyfotó, amelyeknél irányelv-
ként szerepelt, hogy olyan alkotókat válasz-
szanak ki, akik jól reprezentálják az elmúlt 
időszak legújabb tendenciáit. A szervezők 
a tárgyfotó, mint alkalmazott műfaj kivá-
lasztásával annak népszerűsítését tűzték ki 
célul. Tudniillik a fotósok szerepe sok esetben 

méltatlanul háttérbe szorul, így a váloga-
tás a fotós stílusára is fókuszál: van olyan, 
aki erősen minimál szemléletű, így részlet-
felvételeket készít, míg más elsősorban 
konstruktívabb kompozícióban gondolkodik. 
A szervezők igyekeztek különféle hangulati 
csoportokat is létrehozni, így a tárlat önál-
ló egységét képezi az ékszerkiállítás, mely-
nek keretén belül a meghívott országok 
18 ékszertervezője mutatkozik be. 
Önálló szigetet képez az Academy of Fine 
Arts and Design Bratislava, Studio S+M+L_
XL – Metal and Jewel által létrehozott Új 
Konstelláció (New Constellation) című tár-
lata, amelyet a müncheni Pinakothek der 
Moderne után elsőként Budapesten mutat-
nak be a szélesebb közönség előtt. Kieme-
lendő az eseményhez kapcsolódó honlap, 
mert az érdeklődő az idei év anyagán túl 
a korábbi évek műveit is visszakereshe-
ti. Az oldal a kutatók számára is gazdag 
adatforrást jelent, ugyanis egyfajta kata-
lógusként is funkcionál, és jellemző képet 
rajzol a kortárs design helyzetéről.
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Jó szomszédság, 
jó ketrec

Masztaba

Embernagyságnál nagyobb, aranyló színben 
pompázó madárkalitkát állított fel New Yorkban
az aktivista-művész, világszerte a legismer-
tebb kortárs kínai alkotó, örök provokátor 
Ai Weiwei. A részben közösségi finanszírozás-
ban megvalósult „Good Fences Make Good
Neighbors” projekt keretében úgy 300 külön-
féle, bejárható, „használható” installációt
helyeztetett el a művész 2017 végén New York 
közterületein, ezek egyike ez az aranyozott
kalitka. Mindegyik installáció a világméretű 
migrációra, ezen belül a mind gyorsabban épülő
falakra, kerítésekre, közvetve a tolerancia, az 
emberiesség hiányára hívja fel a társadalom
figyelmét. A kalitka most, egészen ősz végéig 
a 16. Velencei Építészeti Biennálén, a Palazzo
Franchetti udvarán áll, egészen november 25-ig. 
(Fotó: Francesco Allegretto/Fondazione Berengo)

Ai Weiwei aranyló kalitkájától nem messze, 
a Palazzo Franchetti belső tereiben látható az 
a Fondazione Berengo szervezésében megvaló-
sult „MEMPHIS - Plastic Field” című tárlat, ami
az 1980-as évek nemzetközi szupergruppjá-
nak, a Memphisnek a bútoraiból, tárgyaiból,
grafikáiból állt össze. Az ismert alkotók, a nyolc-
vanas évek „tiszteletlen” designereinek -
Zanini, De Lucchi, Zanuso Jr, Bley, Bedin, 
Mendini, Mariscal, Kuramata, Cibic, Graves, Iosa
Ghini, Thun, Taylor, Umeda, Sowden, Sanchez, 
Shire, Branzi és Du Pasquier – remekeléseit
nem érdemes kihagyni, különösen, hogy most 
kifejezetten feljövőben újra ez a korszak.
(Fotó: Fondazione Berengo)

650 tonna és lebeg, mi az? Christo legutób-
bi ideiglenes munkája, ami a Hyde Parkbe-
li Serpentine tavon látható idén szeptem-
ber 23-ig. A művész reméli, hogy talán Abu 
Dhabibansikerül majd egy állandó változatát 
is kiviteleznie ennek a méretes, 7 506 darab 
színes fémhordóból, daruval és nem kevés kézi 
munkával felállított, valamivel több mint 20 
méter magas, trapézforma objektumnak. 
A látványos, óriási méretű, komoly szervezést 
igénylő,alapvetően a látványról szóló munkáiról 
ismert Christo trapéza a „The London Mastaba”
nevet viseli (az arab szó padot jelet), ami az 
ókori egyiptomi királyi sírépítmények egyik 
típusát jeleníti meg. A Mastaba emlékműnek 
is felfogható, mivel Christo 2009-ben elhunyt 
feleségével-alkotótársával még közösen ter-
vezték meg ezt a projektet, aminek a megva-
lósításához közel 4 millió dollárra volt szükség.
Az összeget a művész saját maga teremtette
elő művészeti alkotások eladá-
sából befolyt pénzekből.

Tiszteletlenek!
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Randevú a Bistróban

 Új irodában a Bistro Reklámügynökség

Szöveg: FARKAS NOÉMI | Belsőépítészet: SZENDRŐ PÉTER, ORBÁN ÁKOS (81FONT ARCHITECTURE ARCHITECTURE & DESIGN))

Fotó: JAKSA BÁLINT

Milyen egy valódi 21 századi munkahely? Tágas, világos, közösségi terei lehetőséged adnak 
a kooperatív munkára, de a nyugodt elvonulásra is. Amellett, hogy ellátja irodai funkcióit, 

élettérként is működik, hisz az emberek a napjuk nagy részét itt töltik. 

A cég arculata mellett 
a belvárosi bárok stílusjegyei 
is megjelennek.
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MITŐL LEHET AZ ÚJ ÉPÜLET 
IGAZÁN „BISTRÓS”?

Egy ilyen munkahely létrehozása volt a cél 

a Bistro Reklámügynökség új irodaépületének 

kialakításakor, melyet a 81font architecture & 

design csapata végzett az ügynökség tulajdo-

nosaival szoros együttműködésben. A 81font 

architecture & design hírnevét a legnépsze-

rűbb budapesti vendéglátóhelyek arculatá-

nak megalkotásával szerezte. Szendrő Péter-

rel az élen ikonikus szórakozóhelyek, bárok és 

bisztrók enteriőrjeit alkották meg az elmúlt 

években. Ez a fajta tapasztalat volt az, ami 

miatt a Bistro úgy döntött, a 81font a leg-

megfelelőbb partner az új székhelyük kiala-

kításához, melynek arculatát a tulajdonosok 

egy hagyományos iroda helyett sokkal inkább 

egy belvárosi bisztróhoz hasonlónak álmod-

ták meg. Az erre a célra kiszemelt budai vil-

laépület már évek óta kihasználatlanul állt. 

« A teljesen egybenyitott 
terek helyett az egyes 
osztályoknak saját, 
leválasztott irodája van.

Több olyan helyiség is létrejött, 
ahol a különböző részlegek 
munkatársai találkozni, 
kooperálni tudnak egymással. 

   Itt-ott mindig visszakö-
szön a Bistro arculati 
színe, a piros kicsit 
narancsos árnyalata.

Bár teljesen fel volt újítva, új tulajdono-

sai mégis úgy döntöttek, hogy betonig visz-

szabontatnak és újrakezdenek mindent, hogy 

a Bistro-csapat főhadiszállása teljesen kifejez-

ze az ügynökség szellemiségét és a munkatár-

sak számára is szerethető élettér jöjjön létre.

Orbán Ákos, a projekt vezetője szerint a leg-

érdekesebb kihívás a koncepció megalkotá-

sa volt. Az ügynökség vezetőivel közösen fogal-

mazták meg, mitől lehet az új épület igazán 

„bistrós”, ahol a cég markáns arculata mel-

lett a belvárosi bárok stílusjegyei is megjelen-

nek és következetesen végigvonulnak a külön-

böző tereken. Végül a világos, nyers színek 

és természetes anyagok mellett döntöttek, 

és itt-ott mindig visszaköszön a Bistro arcu-

lati színe: a piros kicsit narancsos árnya-

lata. Ezt a koncepciót követve készültek 

›
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ELLÁTJA IRODAI FUNKCIÓIT, DE 
ÉLETTÉRKÉNT IS MŰKÖDIK

Az üvegfalak keretei acél zártszel-
vényekből készültek, ez a megoldás 
a bútorokon is megjelenik.

A közös konyha részlete.

egy térben, mégis akusztikailag sze-

paráltan tudnak dolgozni, a közössé-

gi élmény megmarad, és a rengeteg fény 

is szabadon áramlik. Az üvegfalak kere-

tei acél zártszelvényekből készültek, és ez 

a megoldás a bútorokon is végigvonul.

A Bistro új irodájában a terek rendkívül 

nagyvonalúak. Ilyen a tágas tetőtér is, ahol 

a cégcsoporthoz tartozó Lila füge stúdi-

ója, valamint egy hatalmas közösségi tér 

is helyet kapott. Az épületen belül több 

olyan helyiség is született, ahol a külön-

böző részlegek munkatársai találkozni, 

a teljesen egyedileg tervezett bútorok is. 

A másik nagy kihívás a terek felosztása 

volt, tehát annak eldöntése, hogy melyik 

munkatárs hova ül majd. Mivel az ügy-

nökségi folyamatokban sok jól elkülö-

nülő munkafázis van, a tervezők a tel-

jesen egybenyitott terek helyett inkább 

azt választották, hogy a különböző osz-

tályoknak legyen saját, leválasztott iro-

dája, emellett viszont az egész tér eme-

letenként legyen átlátható. Így vetődött 

fel az üvegfalas portálszerkezetek ötlete, 

melyeknek köszönhetően a munkatársak 

kooperálni tudnak egymással. A csapat 

kedvenc szintje a fogadótér lett, ahol több 

funkció van jelen, amint az ember belép, 

egy hangulatos biszróban találja magát. 

Az egyedi gyártású recepciós- és bár-

pultok mellett kényelmes ülősarok és csi-

nos kávéházi asztalok fogadják a látogatót 

- az alkotók szerint ez a tér fogalmaz-

za meg legjobban a „Bistro-hangulatot”: 

egy vidám hely, ahol az emberek szíve-

sen töltik az idejüket, legyen szó mee-

tingről, közös étkezésről, vagy egy-

szerűen csak egy jó beszélgetésről. 
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Szöveg: MOLNÁR SZILV I A

Tervezők: NIETSCH M ÁRTA, 

KOVÁCS TA M ÁS, GYŐR FFY 

R ACHEL , MESZES CSA NÁ D, 

K ISS IDA | DVM GROUP | 

Projektmenedzsment: 

CSIKÓS Á DÁ M

| CUSHMAN & WAKEFIELD |

Fotó: BÓDIS KR ISZTI Á N

Nem fog rajta
az idő

Cushman & Wakefield a Váci 1-ben

Néhány hónappal ezelőtt a Cushman 
& Wakefield ingatlantanácsadó cég 
központi feladatokat ellátó csoport-
jának új irodáját jártuk és mutathat-
tuk be magazinunkban (OCTOGON 
2017/7), most a Váci 1-ben kialakí-
tott központi irodájukba kalauzoltak 
el bennünket. 

Az 1911-15 között Alpár Ignác tervei alap-

ján, a Pesti Hazai Első Takarékpénz-

tár Egyesület számára épített palo-

ta 2008-2011 közötti rekonstrukciója és 

részben fejlesztése (építészet, belsőépí-

tészet: Kőnig Tamás, Wagner Péter, Chris-

tian Biecher) nagy szakmai siker volt, majd 

újabb dicsőséget „könyvelhetett el” a vere-

tes épület 2015-ben, amikor többfunkci-

ós kereskedelmi ingatlanként való haszno-

sításra fejlesztette a Horizon Development. 

Alpár Ignác épülete sokadszorra bizo-

nyította, hogy nem fog rajta az idő.

A Váci 1 lokációja és a cég igényeit abszo-

lút kielégítő térbeli lehetőségek egy-

aránt szerepet játszottak abban, hogy a 

Cushman & Wakefield e ház mellett dön-

tött. Minekutána 2015-ben a cég egye-

sült a DTZ ingatlantanácsadó vállalat-

tal, személyi létszáma megnőtt és nagyobb 

alapterületű irodára lett szüksége, ámde 

mindenképpen maradni kívántak a bel-

városban. Két év alatt lett meg a megfe-

lelő helyszín, a történet vége pedig ez a 

funkcionális, mégis nagyon elegáns, egy-

úttal Alpár Ignác innovatív szellemiségé-

hez hű, 750 négyzetméteres központ. 

Ahogyan a jó irodatér-koncepcióknál 

   A recepció részlete különleges, 
nagytáblás kerámialapokkal 
burkolt pulttal, a háttérben a Váci 1 
átriumos belső udvarára látni.

Az ügyfélzóna kávézásra, megbe-
szélésekre is alkalmas pultja, 
a háttérben balra a recepció, 
jobbra az open office kezdődik. 

›
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IDŐTLENSÉG, KVALITÁS, MINŐSÉG, 
ÉRZÉKENYSÉG AZ ÚJRA, TISZTELET 

AZ EREDETI ÉRTÉKEK IRÁNT

   A harmadik, 
a közösségi zóna 
lounge része, a falon 
látható, hasított fából 
készült burkolatot, 
elemenként rakta fel 
egy szakember.   

«  Az ügyfélzóna 
üvegfalakkal szeparált 
tárgyalói. 

   Akusztikus tárgyalóboksz a 
munkaállomások nyitott terében, 
fentről a Blum&Wolf Plumo 
lámpái ereszkednek éppen.

megszokhattuk, már a recepció terében összeg-

ződik alakilag, anyagban, szellemiségében mind-

az, amit a belsőbb terek mutatnak majd: időtlen-

ség, kvalitás, minőség, érzékenység az újra, tisztelet 

az eredeti értékek iránt. Ha beljebb lépünk az ügy-

félzónába, a gyors megbeszélésekre, kávézásra 

alkalmas pult felett megnyitott mennyezeti szakasz, 

a szabadon álló pillér, fémkeretezésű üvegfalak-

kal, modern irodatechnológiával és csak a legszük-

ségesebb, de nívós bútorokkal formált tárgyalók 

tükrözik, hogy határozottan indusztriális atmo-

szférájú szakaszon járunk. Erre ráerősítenek a tár-

gyalók falain látható budapesti hidak képeinek rész-

leteit mutató egyedi tapéták, valamint a fekete és 

fehér, mint határoló, keretező színek alkalmazása 

szintén. Utóbbiak, miként a mennyezeti szakaszok 

meg-megnyitása, egységbe vonják a teljes irodát. 

És itt ér össze egy pillanatra a múlt és jelen. Alpár 

Ignác épületét ugyanis a vasbetonszerkezetből készült 

hazai épületek egyik elsőjeként tisztelhetjük. Új épí-

tőanyaggal, eljárással létrehozott ház volt, pio-

nír korszellemet testesített meg, és a Cushman & 

Wakefield iroda designkoncepciója az iparias karak-

terével mintha a századelő épületének szerke-

zeti vázát, a vakolatdíszek alatti lényegi, mérnö-

ki mozzanatot ragadná meg kellő tisztelettel.      

A második zóna a nyitott, optimális benapozá-

sú munkaállomások világa, specialitása, hogy közé-

pen telefonfülkék és tárgyalók osztják ketté a terét, 

az elválasztás azonban nem jelent lezárást, hisz’ az 

›

›



110 111

üvegfalakkal a transzparencia itt is folya-

matos. Tekintetünk megakad a telefonfül-

kék enteriőrjein. Heverő, hintaszék, karos-

szék, és a sort még folytathatnánk, avagy 

tervezőcsapat a telefonálás állapotát – 

üldögélés, billegés, mászkálás, fekvés stb. 

– modellezte a változatossággal, ráadá-

sul a statikus, folyamatos és merev ülő-

munka után felüdülés bármilyen más pozi-

túrát felvennünk. Egyébként az irodában 

nincs vezetékes telefon, a céges kommu-

nikáció Skype-on keresztül történik.

Lassan eljutunk az iroda legbelső részébe, 

a harmadik, közösségi zónába. E kétszaka-

szos tér a funkció és a fények szempontjából 

is példás, az első egységben lounge és egy 

ülőpult található, innen közvetlenül, mint 

afféle kilátóteraszról rálátunk a Váci 1 átri-

umos, természetes fényű belső udvarára. 

Ez még kicsit a munkaállomásokhoz tartozó 

térrész (beszélgetések, megbeszélések hely-

színe is lehet), de kialakításában már az ott-

honosság dominál. Egy további lépéssel már 

bent is vagyunk az étkezőben, a fecsegés, 

a konyhai, az étkezéshez kapcsolódó zajok 

színes-illatos, meleg fényű, már határozot-

tan családias, jól szervezett birodalmában.

« A költséges, nagy hangszi-
getelő képességű, kétrétegű 
üvegfalakat az iroda egész 
területén a pontos szerkezeti 
kialakítású egyedi falrend-
szer és az automata 
küszöbös, teljesen üvegezett 
ajtók váltották ki.

A DESIGNKONCEPCIÓ MINTHA A SZÁZADELŐ ÉPÜLETÉNEK 
SZERKEZETI VÁZÁT, A MÉRNÖKI MOZZANATOT RAGADNÁ MEG

A professzionális infokommunikációs 
eszközökkel felszerelt iroda telefonfülké-
inek egyike. A fülkékben a bútorzat 
jellegének megfelelően ülve, heverészve, 
billegve, mászkálva is lehet telefonálni. 
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TECHNOLÓGIA ÉS DESIGN

AV SPRING

1139 Budapest, Frangepán utca 46. 

Tel.: +36 20 975 7457, +36 20 419 7718

info@avspring.hu

www.avspring.hu

A C&W új irodájának megtervezése során fontos szempont volt, hogy 

a funkcionalitás mellett az irodatér exkluzivitása összhangban legyen a 

megrendelő vállalati kultúrájával. Szakértőink a projekt korai fázisában 

már komoly szerepet vállaltak a AV technika megtervezésében. Számos 

konzultáció eredményeként jött létre a végleges koncepció. Az egyez-

tetések során a felhasználók igényeit figyelembe véve tettünk javaslatot 

a legmodernebb technológiai megoldásokra:

• Éritőképernyős teremfoglaltság-jelző rendszer

• Intelligens teremvezérlés

• Videokonferencia & Skype for Business integráció, audiokonferencia

• Információs kijelző a közösségi terekre

• Professzionális kijelzők (UltraHD)

• Esztétikus asztali csatlakozások kialakítása, rejtett kábelezéssel

• Egyedi gyártású bútorzati megoldások

Vállalatunk audio- és vizuáltechnikai rendszerek teljes körű kialakítá-

sával foglalkozik. Ügyfeleink számára széles körű szolgáltatásokat biz-

tosítunk, amelyeknek legfontosabb elemei a tanácsadás, a költségvetés- 

és rendszertervezés, projektmenedzsment, egyedi fejlesztések, illetve az 

audiovizuális rendszerek „kulcsrakész” kivitelezése. Emelt szintű üzemel-

tetési szolgáltatásunkkal biztosítjuk, hogy partnereink az átadás után is 

zökkenőmentesen tudják használni megoldásainkat.
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A DEKO hazai képviselete GMB Stúdió Kft.

1138 Budapest, Váci út 168/F I Tel.: +36 1 270 9072 I Email: info@gmb.hu I www.deko.hu I www.dekouvegfalak.hu

ÜVEGFALAK | MOBILFALAK

VÁLASZFALAK | AJTÓK 

ÜVEGPADLÓK

NEW YORKER ÜVEGFALAK

Mindspace coworking iroda, London
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www.bepro.hu +36 1 211 2189
1117 Budapest Budafoki út 183.

Cushman & Wakefield Iroda – Deák Palota

világító céglogó/
felirat recepciós térbe, 

épület homlokzatra
egyedi nyomtatott faltapéta

egyedi whiteboard megoldások
tárgyaló üveg fóliázás

tárgyaló névtáblák
teljeskörű szervíz:

(tervezés, gyártás, kivitelezés)
Közvetlenül a gyártótól. 

14_Octogon_Deco_Majus_120X320_mm      Utolsó mentés: 2018. május 15. (kedd) 09:08

 Ideális megoldás a tetőtér 
természetes bevilágítására 

 Egészséges beltéri környezet

 Értékes panoráma

 Akár UW = 0,85 W/m²K értékkel

Egy tér, ezer lehetőség
Alkosson szabadon VELUX 
tetőtéri ablakokkal! 

www.velux.hu/szakembereknek

14_Octogon_Deco_Majus_120X320_mm.indd   1 2018.05.15.   9:08:41

Merj nagyot gondolni. Legyél még hatásosabb.

Fedezd fel az Ecophon fali és mennyezeti rendszereit. Bármilyen elképzelésed valóra váltjuk.

További információkért keresd kollégáinkat a megadott elérhetőségeken (Györe Tamás, +36 20 315 20 20, 
tamas.gyore@ecophon.hu és Lalia Ákos, +36 20 386 5761, akos.lalia@ecophon.hu)

Látogass el a www.ecophon.hu weboldalra

Photographer: Lukáš Růžek/Štěpán Látal

Forradalmasítjuk a piacot
innovatív akusztikus megoldásainkkal 

2018.June.octogon.H
ungary 

Annons Hungary 2018.indd   1 2018-06-15   12:26:06
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Inte r jú M a rc in Łapi ń skivel

Szöveg: BÁ N DÁV ID

Fotó (Nordic Light), látványtervek (Mill Park): 

BUJNOVSZKY TAMÁS; ©SKANSKA

BŐ K ÉT ÉV E , 2016 ELEJÉN V ETTE ÁT A 

SK A NSK A M AGYAROR SZÁG INGATL A N 

K FT. ÜGY V EZETŐ IGA ZGATÓI POSZT-

JÁT M ARCIN Ł A PIŃSK I. A Z ELTELT 

IDŐSZA K TA PASZTA L ATA IRÓL ÉS A 

CÉG H A ZA I TEV ÉK EN YSÉGEIRŐL BÁ N 

DÁV ID K ÉR DEZTE ŐT.

SKANSKA - SKANDINÁV 
ÉRTÉKEK A BUDAPESTI 

IRODAPIACON

Bukarestben eltöltött évei után érkezett
Magyarországra. Vonzzák önt a különböző
országok kínálta kihívások?
2013-ban érkeztem Bukarestbe és a feladatom 
a Skanska ottani első fejlesztéseinek elindítása 
volt, ugyanis korábban csak előkészítő munkák 
zajlottak. Számomra ez személyes kihívás is volt, 
ki akartam próbálni magam egy új környezetben, 
hiszen addigra már, a lengyelországi éveknek 
köszönhetően komoly szakmai tapasztalat volt 
mögöttem. A cég román irodájának fejlesztése 
pedig jó lehetőségnek és sikeresnek bizonyult. 

Mennyiben jelent más jellegű kihívást a 
magyar részleg vezetése, hiszen a Skanska 
már régóta jelen van a hazai piacon?
Természetesen más volt a helyzet, de annyiban 
hasonló, hogy akkor, 2016-ban, Magyarorszá-
gon épp egy nagy növekedés előtt álló irodapi-
acra kerültem. Nagyon élveztem ezt a szituáci-
ót, mert kifejezetten szeretem a kihívásokat. 

Miben látja a lengyel, román és a magyar piac 
legfőbb különbségeit és hasonlóságait?
Ha a különbségeket nézzük, elmondható, hogy 
Bukarestben és Budapesten egyaránt elég nehéz 
új, megfelelő telkekhez jutni. Más és meglehe-
tősen egyedi a helyzet Varsóban, ahol még ma is 
lehet a városközponthoz közel nagy alapterületű 
telkeket találni (Wola kerület). Persze ha a piac 
méretét nézzük, Lengyelországban több a fej-
lesztési lehetőség, de a bérlői igények és az iro-
dák iránti kereslet mindenhol egyre nagyobb. A 
munkaerőhiány és a túlfűtött építési piac viszont 
mindhárom országban hasonló gondokat okoz. 
Ami a befektetőket illeti, Budapesthez képest 
Bukarestben még kisebb a lendület, Varsóban 
pedig kifejezetten színes a befektetői paletta. 

Miben tudja erősíteni egymást a külön-
böző piacokon szerzett tapasztalat?
A Skanska filozófiája, hogy a tapasztalatain-
kat megosztjuk egymást között, a vállalat ezt 

többféle eszközzel segíti elő. Így a régió mind 
a négy országában minden egyes projekt tanul-
ságait megbeszéljük, hogy eredményesebbek 
legyünk, valamint az ügyfelek, bárhova is men-
jenek, könnyen be tudják azonosítani, felismer-
jék a magas minőségű Skanska termékeket. 

A hazai építőipar jelenleg nagymértékben függ 
az Európai Uniós szubvencióktól. Sokan aggód-
nak, hogy ezek lejártával a lendület megtörik. 
Ön mennyire osztja az aggodalmakat?
Az uniós támogatások főleg a közprojektekre 
fókuszálnak. Ezek a projektek a magyar építő-
ipari kapacitás jelentős részét lekötik. Nekünk 
fejlesztőknek inkább azt kell folyamatosan 
figyelnünk, hogy mik az irodapiaci igények, 
mindemellett a növekvő építési költségek hatás-
sal vannak a mi üzletágunkra is. Két továb-
bi kihívással kell megküzdenünk: az új telkek 
igen korlátozott rendelkezésre állásával, vala-
mint az építőipar kapacitásainak korlátaival 
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(beleértve a rendelkezésre álló építőipa-
ri alvállalkozók limitált számát, a munka-
erőhiányt és az emelkedő anyagköltségeket). 
Jelenleg növekvő építőipari árakat tapasz-
talunk és a korlátozott számú rendelkezésre 
álló alvállalkozó jelenlétét a piacon. Az elem-
zők szerint világgazdasági szempontból az 
idei év még jónak ígérkezik, azonban lehet, 
hogy 2019-ben már lassulás lesz érezhető.

Mennyiben változtak meg a Skanska 
Magyarország célkitűzései, elképzelé-
sei az ön érkezése óta eltelt időben?
A fő célkitűzések nem változtak: nyereséges vál-
lalkozást szeretnénk folytatni a megfelelően 
bérbe adott, fenntartható irodaprojektek foly-
tatólagos fejlesztése révén. A budapesti irodapi-
ac aktuális mérete határozza meg, hogy milyen 
volumenű tevékenységet érhetünk el. Alapvető 
számunkra az is, hogy vállalatunk magas minő-
ségi színvonalon, etikus és átlátható módon 
működjön. Épületeinkben megjelenik a skan-
dináv örökség, mindig magas minőségre törek-
szünk, és keressük az új technológiákat, amelyek 
segítségével még „okosabb” házakat valamint 
városokat építhetünk. Nemcsak az anyaghasz-
nálatban, hanem a munkakörülmények kiala-
kításában is a kiváló minőségre törekszünk.

Beszéljünk akkor a termékekről, magukról
az épületekről. A Skanska hazai zász-
lóshajója a Nordic Light irodaház. 
Miben egyedi ez az épület?
Ez az első házunk, amelyre LED-fényekkel ját-
szó, speciális homlokzatot tettünk (az irodaház 
építész tervezője a Mérték Stúdió, a Mérték Group 
tag ja volt, a csoport ettől az évtől a Paulinyi-Reith & 
Partners nevet viseli – A szerk.). A sarki fény játé-
kossága látható rajta a Váci út felől, ami söté-
tedés után jelenik meg a különleges világítás-
nak köszönhetően. Ezzel az igen szép látvánnyal 

skandináv örökségünk egy részét mutatjuk meg, 
emellett egy újfajta élményt nyújtunk az épüle-
tet használóknak, illetve az épület mellett elha-
ladóknak. A Skanska számára napjainkban már 
alapkövetelmény a LEED Gold fokozatú minő-
sítés megszerzése, de ma már a WELL minősí-
tésre is törekszünk, hiszen a fenntarthatóság 
mellett egyre nagyobb jelentőséget kap az épü-
letben dolgozók jólléte, egészsége is. Mivel a 
bérlők számára is egyre fontosabb, hogy kivá-
ló minőségű munkaerőt találjanak, ezért nekik 
is magas színvonalú munkahelyet, megfelelő kör-
nyezetet kell biztosítaniuk, ami vonzerőt jelent 
az új munkatársak számára. Maguk az irodák 
egyrészt a dolgozók munkahelyi elégedettségé-
nek érzését fokozzák, másrészt a jó, kimagas-
ló irodai környezet ma már a fejvadászok szem-
pontrendszerének alapvető, lényegi része is. Ez 
egy egészséges win-win helyzetet teremt, ami-
ben mi jó minőségű tereket kínálunk, a bérlők 
pedig tudják, miként kell azokat úgy használni, 
hogy növeljék a munkatársak elkötelezettségét, 
vagyis végeredményben jól működjön az üzlet.

Milyen projektek futnak jelenleg? 
Mesélne például a Mill Park projektről?
Eddig alapvetően a Váci úti irodafolyosóra kon-
centráltunk, a Mill Park projekt az első fejlesz-
tésünk Dél-Pesten, a IX. kerületben. A nyáron 
elkészülő Mill Park új bérlőkört kíván a kerület-
be vonzani. Ez egy igen nagy volumenű épület, 

így olyan cégek érkeznek ide majd, akiknek 
nagy a térigényük, és amelyek máris gondol-
nak a további terjeszkedésre. Széleskörű kényel-
mi szolgáltatásokat nyújtunk a házban és kör-
nyezetében, mint például a nagyméretű zöld 
kert, amelyben elhelyezünk egy kültéri fitnesz-
sarkot, valamint lesznek szabadtéri megbeszé-
lésekre, tárgyalásokra alkalmas pavilonok is. 
Átjárót alakítottunk ki, hogy a nagy forgalmú 
Soroksári úton biztonságos legyen az átkelés a 
gyalogosok számára, és ezzel könnyen elérhe-
tővé válik majd a Duna-part is. Az új projekt-
jeinkben, ahol csak lehetséges, célunk, hogy 
maximalizáljuk a nyitott zöld területeket, kül-
téri közösségi tereket, mert erre manapság érez-
hetően nagy a dolgozói igény. BuBi-állomást is 
létesítünk az épületeink közvetlen közelében, 
illetve további kényelmi szolgáltatásokat (bicik-
litárolók, zuhanyzók, szekrények stb.) biztosí-
tunk a munkába kerékpárral érkezők számára. 
Úgy érzem ugyanis, hogy Budapest egyre inkább 
kerékpáros város lesz, és ezt az épületeinkben 
fellelhető megoldásokkal is támogatni tudjuk. 

„MÉG »OKOSABB« 
HÁZAKAT VALAMINT 
VÁROSOKAT 
ÉPÍTHETÜNK”

„SKANDINÁV 
ÖRÖKSÉGÜNK 
EGY RÉSZÉT 

MUTATJUK MEG”
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TŰZGÁTLÓ ABLAKOK, 
ÜVEGFÖDÉMEK

Coolfire Kft.          I           1097 Budapest, Illatos út 9.           I           Tel.:+36-20-283-9404           I           Email: info@coolfire.hu          I           www.coolfire.hu

TŰZGÁTLÓ ABLAKOK KÜLTÉRI ALKALMAZÁSRA

A beltéri ablakokkal megegyezően a SAPA Thermo 74 EI rendszer 
a homlokzaton is biztosítja a piaci igényeket, versenyképes áron, 
széles körű kialakítási lehetőséggel!

•EI30, EI60, EI90 fix kivitel Sapa Thermo 74 profilrendszerből
•EI30, EI60, nyíló szerviz ablak Sapa Thermo 74 profilrendszerből
•EI120 fix kivitel Sapa Thermo 92 profilrendszerből
•EW60, EW90 fix, nyíló, bukó kivitel

Az EW-90-es fix illetve nyíló vagy bukó ablak a Coolfire Kft saját 
fejlesztése, kézi vagy motoros mozgatással! 
A soron következő OTSZ-ben szerepelni fog az épületek eltérő 
tűzszakaszához tartozó, negatív sarkokban alkalmazott homlokzati 
ablakok tűzvédelmi osztályára vonatkozó változás, a kért 
követelmény EW lesz. Előre gondolkodva fejlesztettük a motoros 
mozgatású nyíló vagy bukó ablakot, ill. a fix nagyméretű ablakot.

Méretek:  EW 90 tűzállósági határérték esetén
TŰZGÁTLÓ ABLAKOK BELTÉRI ALKALMAZÁSRA

KERETES ABLAKOK, ÜVEGFALAK  
Az univerzális Sapa Thermo 74 rendszer széleskörű kialakítást 
biztosít fix illetve nyíló kivitelekre!

•EI30, EI60, EI90 fix és nyíló kivitel Sapa Thermo 74 
profilrendszerből

•EI120 fix kivitel Sapa Thermo 92 profilrendszerből
•Szalagablak alkalmazásának lehetősége végtelen szélességben

Megnevezés

Minimális Maximális

szélesség magasság szélesség magasság felület

AAblakszerkezet (nyíló vagy 
bukó) 

620 mm 740 mm 1430 mm 1130 mm 1,48 m2

Fix üvegezett elem nincs korlátozva 1340 mm 2780 mm 3,4 m2

Egy épület tervezésekor, korszerűsítésekor sokszor kötöttséget jelent, hogy a beépíteni kívánt 
nyílászáró, függönyfal, tető minden szempontból biztonságos, ugyanakkor esztétikus és kedvező 

áron elérhető, az építészeti gondolatot kiszolgáló termék legyen.
Jelenleg a szigorú tűzvédelmi szabályozások miatt kevés lehetőségből válogathatnak az építé-

szek, ezért a Coolfire Kft. ezen igények megvalósítása érdekében, a tűzvédelmi szabályok figye-
lembevétel folyamatosan fejleszti a meglévő termékeit, új termékeket hoz létre.

EW90 NYÍLÓ ÉS BUKÓ ABLAK 

 

 

KERET NÉLKÜLI ABLAKOK, ÜVEGFALAK
Esztétikus, filigrán megoldást a 100%ban üveg felületű keret nélküli 
rendszer nyújt az alábbi kivitelekben, extra nagyméretű üveg 
elemek használatával.

•EI30, EI60, EI90 fix keret nélküli kivitel
•önálló vagy sorolható üvegtáblákból
•normál, alakos vagy íves megjelenéssel

TŰZGÁTLÓ ÜVEGFÖDÉMEK

Sapa Elegance 52FR rendszer lehetőséget nyújt mind függőleges 
megoldásra teljes konfiguráció esetén EI30-45, mind részleges 
konfiguráció esetén EI30 kialakításra, ahol a födém feletti 1300mm 
a tűzgátló, a többi rész azonos nem tűzgátló megoldással biztosítja 
a homogén kialakítást, illetve min 5% lejtésű EI30 nem járható 
üvegezett megoldásra!

•Sapa Elegance 52 FR EI30, EI45 perces tűzgátló üvegtető 
•38 mm vastag hőszigetelt biztonsági tűzgátló üveggel 
•fix nem járható kivitelben
•aula világosságát biztosítja természetes megvilágítással
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KOMPLETT LÉPCSŐHÁZAKAT 
SPÓROLHATUNK MEG!

A Lumentron Electronic Kft. több mint 12 éve dolgozik azon, hogy 
a lehető legkorszerűbb eszközökkel teremtsen biztonságos környezetet 
az épületeken belül. Munkatársai ideális megoldást nyújtanak minden 

igényre, ami a biztonsági- és vészvilágítással kapcsolatosan felmerül, a 
tervezéstől egészen a beüzemelésig. Ujhelyi-Gáspár Miklós projektvezető 

mérnökkel beszélgettünk.

LUMENTRON ELECTRONIC KFT. 

1025 Budapest, Szépvölgyi út 146.

www.lumentron.eu

Mára kiemelt forgalmazóvá váltak a szak-
mában. Minek köszönhető ez?
A Lumentron Electronic Kft. 2006-ban ala-
kult, fő tevékenységünk a vészvilágítás. Tudás 
alapú cég vagyunk, szakképzett kollégákkal 
dolgozunk. Ez annyit jelent, hogy az értéke-
sítésen túl komoly szakmai támogatást bizto-
sítunk, kezdve a rendszertervek készítésétől, 
egészen a beüzemelésig és karbantartásig. 
Minden munkánk mellé biztosítunk mérnök 
munkatársat, aki végigkíséri a projektet.  

Már a kezdetektől két kiváló beszállító-
val dolgozunk, a német INOTEC és a lengyel 
AWEX cégekkel, akiknek kizárólagos magyar-
országi forgalmazói vagyunk. Az INOTEC 
családi vállalkozásként indult a ‘90-es évek-
ben, mára pedig abszolút európai piacveze-
tővé vált a folyamatos fejlesztéseknek és a 
magas minőségnek köszönhetően. Az AWEX 
is egy kisebb cégből nőtte ki magát, és mára 
komoly rendszereket fejlesztett ki. 

Milyen típusú rendszereket forgalmaznak?
A vészvilágítás célja, hogy feszültségkimaradás 
vagy áramszünet esetén ne legyen teljesen 
sötét az épületben és menekülési kijáratot 
mutassunk a bent tartózkodók probléma-
mentes, gyors kijutásához. Ehhez megfelelő 
épületfelügyeleti rendszer és központi akku-
mulátoros biztonsági világítási rendszer szük-

séges. Létezik egy speciális megoldásunk is, 
a dinamikus menekülésirányítás.

Mitől különleges ez a megoldás?
A dinamikus menekülésirányítás egy szabvá-
nyokon felüli extra, amit az INOTEC fejlesz-
tett ki több mint 10 évvel ezelőtt. Működésé-
nek lényege, hogy a biztonsági világítási és 
a tűzjelző rendszer kommunikál egymással, 
aminek köszönhetően az észlelt tűzfészek-
hez viszonyítva kerül az optimális menekü-
lési út meghatározásra, azaz a kijáratmuta-
tók képesek irány- és színváltoztatásra. Ez 
a megoldás az országban már több helyen 
működik. Segítségével biztonságosan lehet 
megtölteni új, illetve a mai szabványok szerint 
hasznosítani régi épületeket. Mi több, építé-
szeti vonzata is van a rendszernek: alkalma-
zásával akár komplett lépcsőházakat elhagy-
hatunk a tervekről és spórolhatunk meg! 

Milyen típusú épületekben használják a dina-
mikus menekülésirányítási rendszert?
Sok helyen alkalmazták már a rendszert. Az 
első nagyobb projektünk a Nemzeti Közszol-
gálati Egyetem Ludovika Főépülete volt, de 
került már gyárba, művelődési házba és iro-
daházba is.

Hányan dolgoznak a csapatban?
Három mérnök dolgozik irodánkban. Beszállí-
tóinkkal folyamatos kapcsolatot tartunk, kép-
zéseken veszünk részt, hogy az évek során 
megszerzett rutin mellett az aktuális fej-
lesztések részleteivel is tisztában legyünk. A 
villamostervezőket azzal tudjuk segíteni, hogy 
minden épület, objektumtípushoz a megfe-
lelő biztonsági világítási konfiguráció kerül-
jön kiválasztásra. Mindezek mellett négyfős 
szervizcsapattal is rendelkezünk, akik mind 
a karbantartást, mind a beüzemelést magas 
minőségben végzik.
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A DVTK-STADION 
JÁTÉKTERÉNEK ÖNTÖZÉSE

A DVTK-stadion öntözőrendszerének terve-
zését és kivitelezését az idén 25 éves Ganz 
Hydro Kft. végezte. Erre a pályára, hasonló-
an a Groupama Arénához, 35 szórófejből álló, 
13 zónás rendszert építettek ki, mert a koráb-
ban elterjedt 13, illetve 24 szórófejes rendsze-
rekhez képest így sokkal precízebben lehet 
a gyep vízháztartását szabályozni. A vízel-
látást extrém nagy teljesítményű szivattyú 
biztosítja, mely lehetővé teszi, hogy a teljes 
játékteret (gyepfelületet) a lehető legrövi-
debb idő alatt tudják a fenntartók beöntözni. 
A rendszer kiépítéséhez 1200 méter vízcsö-
vet és 1400 méter elektromos kábelt fektet-
tek le, nyilatkozta Ragács Zoltán, a cég öntö-
zési üzletágának vezetője.

Ganz HYDRO Kft.

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Tel.: (+06-1) 210 0463

Tel/Fax: (+06-1) 323 0563

Web: www.ganzhydro.hu

E-mail: info@ganzhydro.hu

DUSCHLAND: RUGALMAS, 
KREATÍV, MEGBÍZHATÓ

Az üvegiparban végrehajtott fejlesztések, 
a megmunkálás egyre magasabb színvonala 
és sokrétűsége mindinkább előtérbe helyezte 
az üveg általános használatát az építőipar-
ban. Ma már ez az anyag minden nehézség 
nélkül rendelhető hajlított, anyagában szí-
nezett, savazott, homokfújt vagy akár min-
tás formában is.

Napjainkban az üveg sok mindent jelent-
het: egyedileg méretre gyártott  korlátokat, 
edzett üvegportálokat, irodai „office” válasz-
falakat, járható felületeket, lépcsőt, lapozha-
tó falat vagy akár zuhanykabint. 

Az üvegfeldolgozással párhuzamosan az 
edzett üveg beépítéshez szükséges szerel-
vények, anyagok választéka és minősége is 
megváltozott, aminek következtében egyre 
szebb és különlegesebb kiviteli megoldások-
ra nyílt lehetőség. 

Cégünk több mint 20 éves beépítési tapasz-
talata a garancia arra, hogy bármilyen, az 
üvegbeépítéssel kapcsolatos igényt realizál-
junk.  

Kivitelezési munkáinkat teljes körű szolgál-
tatásban végezzük, mely magában foglalja 
a felmérést, tervezést, beépítést.

A megrendelt munkáinkat piacvezető, kivá-
ló minőségű termékekkel építjük be. 

Duschland Kft.

2030 Érd, Fátyolvirág utca 17/1

Tel.: 06-20-375-4499; 06-30-410-6900

E-mail: duschland@duschland.com

Web: www.duschland.hu

*Benson Marcell féle projektre hivatkozás – Herman Ottó 
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„Kicsi a zsebben, nagy a kézben” ez a mondat 
vált a Kaweco írószerek szlogenjévé, legyen 
szó töltőtollról, golyóstollról, nyomósirónról, 
vagy töltőceruzáról. Az 1883-ban alapított 
népszerű márka 1972-ben robbant be újra 
a köztudatba a jellegzetes nyolcszögletű kiala-
kítású Sport szériával, mely a müncheni Olim-
piai Játékok egyik ikonikus darabjává vált. Író-
szerrajongók örömére az elmúlt években ezt 
a sorozatot újra gyártja a Kaweco változat-
lan formavilággal, különleges anyagok, sár-
garéz, acél, átlátszó műanyag használatával. 
A márka teljes kínálata megtalálható a meg-
újult Fiók design papírboltban.

1111 Budapest, Csíky utca 1. 

Web: www.fiok.net

	

csarnok.lindab.hu

+36 23/531 300 
info.profil@lindab.com

Lindab
könnyűszerkezetes
acélcsarnokok

különleges,
egyedi igényekhez
igazított megoldások

EJOT HUNGARIA KFT.

Az EJOT® több mint 95 éve fejleszt és gyárt pro-

fesszionális kötőelemeket mind az ipar, mind az 

építőipar számára.

Az EJOT Hungaria Kft. egy német, családi tulaj-

donban lévő vállalatcsoport leányvállalatként 

1996 óta működik Magyarországon. Az EJOT 

mára világvállalattá fejlődött, több mint 3 500 

munkatárssal.

Az elmúlt két évtizedben számos hazai projek-

ten bizonyította cégünk, hogy az EJOT® minő-

ségi megoldásaival partnereink egyedi rögzítési 

feladatai gazdaságosan kivitelezhetőek.

A DVTK Stadion burkolatainál olyan egyedi 

gyártástechnológiával készülő kötőelemeinket 

alkalmazták, melyek korrózióálló nemesacél 

kivitelükkel és időtálló, EPDM tömítéseivel biz-

tosítják a tartószerkezethez történő tehervise-

lő rögzítést és a megfelelő vízzárást.

Az EJOT® Super-Saphir kötőelemek speciális 

szénacél fúróhegye a tartószerkezetben tör-

ténő magfurat kialakításánál játszik döntő sze-

repet, ennek köszönhetően lehetett a feladat-

nak legmegfelelőbb geometriát választva olyan 

stabil kapcsolatot kialakítani, amely ugyanolyan 

tartósan fog helyt állni, mint a teljes homlok-

zatburkolat.

A projekten alkalmazott kötőelemeink:

• EJOT® Super Saphir® önfúró csavar 

JT3-FR-6-5,5x35 E11

• EJOT® Super Saphir® önfúró csavar 

JT3-6-5,5x25 E16

EJOT Hungaria Kft.

H-2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 16.

Tel: +24 519 360

E-mail: ejot@ejot.hu

Web: www.ejot.hu

MPA System Kft.

3534 Miskolc, Kerpely Antal u. 35.

Tel.: +36 46 533 574

E-mail: mpasystem@mpasystem.hu

Web: www.mpasystem.hu

Az MPA System Kft.-t 2001-ben alapítottuk 
azzal a céllal, hogy minőségi, minden igényt 
kielégítő alumínium nyílászárókkal tudjuk 
kiszolgálni vásárlóinkat. Társaságunk fő 
profilja azóta sem változott, így már több 
mint 17 éve garantáljuk a megszokott 
kiszolgálást és minőséget. Célunk, hogy 
termékeink a piacon a legjobb ár-érték 
arányt képviseljék, így biztosítva partnereink 
maximális megelégedettségét.

Célunk elérésének érdekében nyílászáróink 
gyártásakor elsősorban a piacvezető, német 
gyártású-fejlesztésű Schüco rendszert 
használjuk. E rendszer lehetőséget nyújt 
akár az egyedi igényeknek megfelelő, 
de a legkülönfélébbeknek is, a lehető 
legkiemelkedőbb minőségben.

MPA SYSTEM KFT.

Kapcsolódó cikk: 
Élesen, középre vágva -
Az új Diósgyőri Stadion épületéről
50.oldal

Kapcsolódó cikk: 
Midlife -Későmodern villa új élete
Benson Marcell, Gyuricza János
20.oldal

Kapcsolódó cikk: 
Élesen, középre vágva -
Az új Diósgyőri Stadion épületéről
50.oldal

Kapcsolódó cikk: 
Élesen, középre vágva -
Az új Diósgyőri Stadion épületéről
50.oldal

Kapcsolódó cikk: 
Élesen, középre vágva -
Az új Diósgyőri Stadion épületéről
50.oldal



ACÉLSZERKEZET-GYÁRTÁS
KÉSZ CSOPORT
1095 BUDAPEST, MESTER UTCA 87.
TELEFON: +36 76 515 200
FAX: +36 76 801 510
E-MAIL: KESZ@KESZ.HU
WEB: WWW.KESZ.HU
64-65. OLD.

ALUMÍNIUM NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA
MPA SYSTEM KFT.
3534 MISKOLC, KERPELY A. U. 35.
TEL.: (+36-46) 533 574
FAX: (+36-46) 533-575
E-MAIL: MPASYSTEM@MPASYSTEM.HU
WEB: WWW.MPASYSTEM.HU
127. OLD. 

ALUMINIUM RENDSZEREK 
ALUPROF-HUNGARY KFT. 
2120 DUNAKESZI, BAGOLY U.11 
TEL.: (+36-27) 542 600 
FAX: (+36-27) 542 601 
E-MAIL: ALUPROF@ALUPROF.HU 
WEB: WWW.ALUPROF.EU 
12-13. OLD.

AUDIO-, ÉS VIZUÁLTECHNIKAI RENDSZEREK TERVEZÉSE, 
KIVITELEZÉSE, ÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
AV SPRING KFT.  
1139 BUDAPEST, FRANGEPÁN UTCA 46.  
TEL.: (+36-20) 975 7457, (+36-20) 419 7718  
E-MAIL: INFO@AVSPRING.HU
WEB: WWW.AVSPRING.HU
113. OLD

AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZEREK, SZÖKŐKUTAK
GANZ HYDRO KFT.
1087 BUDAPEST, KÖNYVES KÁLMÁN KRT. 76.
TEL.: (+36-1) 210-0463
FAX: (+36-1) 477-2497
E-MAIL: INFO@GANZHYDRO.HU
WEB: WWW.GANZHYDRO.HU
126. OLD.

ÁLMENNYEZETEK, FALPANELEK GYÁRTÁSA
SAINT-GOBAIN ECOPHON AB
SE 265 03 HYLLINGE
TEL.: (+36-20) 315 2020
E-MAIL: TAMAS.GYORE@ECOPHON.HU
WEB: WWW.ECOPHON.HU
117. OLD.

ÁRNYÉKOLÁS, TERMÉSZETES SZELLŐZÉS, NAPENERGIA
ARCHISHADE KFT.
2120 DUNAKESZI, PALLAG U. 47.
TEL.: (+36 30) 219 4740
E-MAIL: LASZLO.BODIS@ARCHISHADE.HU
WEB: WWW.ARCHISHADE.HU
9. OLD.

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA, TEXTILIÁK
JAB JOSEF ANSTOETZ KG MAGYARORSZÁGI KÉPVISELET
1126 BUDAPEST, AGÁRDI ÚT 3/B.
TEL.: (+36-1) 235 6050
FAX: (+36-1) 235 6058
E-MAIL: SALES-HU@JAB.DE
WEB: WWW.JAB.DE
66. OLD.

BELTÉRI ÜVEGFALAK
GMB STÚDIÓ KFT.
1138 BUDAPEST, VÁCI ÚT 168/F
TEL.: (+36-1) 270 9072
FAX: (+36-1) 270 9073
E-MAIL: INFO@GMB.HU
WEB: WWW.GMB.HU
114. OLD.

BETON- ÉS VASBETONELEM ELŐRE GYÁRTÓ 
FERROBETON ZRT.
2400 DUNAÚJVÁROS, PAPÍRGYÁRI ÚT 18-22
E-MAIL: VALLALKOZAS@FERROBETON.HU
WEB: WWW.FERROBETON.HU
71. OLD.

BÚTOR
ARKHENEA 
1054 BUDAPEST, HOLD U. 21.
TEL.: (+36-1) 302-8150, 302-8151
MOBIL: (+36-30) 302-8150
E-MAIL: ARKHENEA@ARKHENEA.HU
WEB: WWW.ARKHENEA.HU
B4. OLD.

BÚTORFORGALMAZÓ  
BASIC COLLECTION KFT.  
1051 BUDAPEST, JÓZSEF ATTILA U. 12.  
TEL.: (+36-1) 600 3333  
FAX: (+36-1) 327 0475  
E-MAIL: INFO@BASICCOLLECTION.HU
WEB: WWW.BASICCOLLECTION.HU
115. OLD.

DESIGN ÜVEGEK GYÁRTÁSA
DUSCHLAND KFT.
2030 ÉRD, FÁTYOLVIRÁG U. 17/1.
TEL.: (+36 20) 375 4499 
E-MAIL: DUSCHLAND@DUSCHLAND.COM
WEB: WWW.DUSCHLAND.HU
126. OLD

EGYEDI ÜVEGEZÉSI MUNKÁLATOK
DUAL GLASS KFT.
2243 KÓKA, NAGYKÁTAI ÚT 133.
TEL.: (+36-20) 211 5151
E-MAIL: GARGYAN@DUALGLASS.HU
WEB: WWW.DUALGLASS.HU
11. OLD.

ELŐREGYÁRTOTT VASBETON ELEMGYÁRTÁS
LOSCHÁN KFT.
7745 OLASZ, KOSSUTH LAJOS U. 80.
TEL.: (+36-69) 557 110
E-MAIL: LOSCHAN@LOSCHAN.HU
WEB: WWW.LOSCHAN.HU
62. OLD.

ÉPÜLETAUTOMATIKA (ÉPÜLETAUTOMATIKAI ÉS 
ÉPÜLETFELÜGYELETI BERENDEZÉSEK GYÁRTÁSA, RENDSZEREK 
FORGALMAZÁSA)
SAUTER AUTOMATIKAI KFT.
1148 BUDAPEST, FOGARASI ÚT 2-6.
TEL.: (+36-1) 470-1000
FAX: (+36-1) 467-9000
WEB: WWW.SAUTER.HU
69. OLD.

FÉMIPAR
METMARK KFT.
7100 SZEKSZÁRD, ARANY J. U. 17-21.
TEL.: (+36-74) 512 678; (+36-30) 309 8383
E-MAIL: INFO@METMARK.HU
WEB: WWW.METMARK.HU
68. OLD.

FÜRDŐSZOBAI ÉS KONYHAI CSAPTELEPEK
HANSGROHE SZANITERKERESKEDŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 
1139 BUDAPEST, FORGÁCH U. 11-13.
TEL.: (+36-1) 236 9090
FAX: (+36-1) 236 9098
E-MAIL: INFO@HANSGROHE.HU
WEB: WWW.HANSGROHE.HU
33. OLD.

GARÁZSKAPUK, AJTÓK, IPARI KAPURENDSZEREK 
FORGALMAZÁSA
HÖRMANN HUNGÁRIA KFT.
2310 SZIGETSZENTMIKLÓS, LESHEGY U. 15
TEL.: (+36-24) 525 100
FAX: (+36-24) 525 110
E-MAIL: INFO@HORMANN.HU WEB: WWW.HORMANN.HU
8. OLD.

GENERÁLKIVITELEZÉS, BONYOLÍTÁS
FITOUT ZRT.
1038 BUDAPEST, RÉVÉSZ UTCA 25.
TEL.: (+36-1) 705 8773
FAX: (+36-1) 705 8776
E-MAIL: INFO@FITOUT.HU
WEB: WWW.FITOUT.HU 
1. OLD.

INGATLAN TANÁCSADÁS
CUSHMAN & WAKEFIELD
1052 BUDAPEST, DEÁK FERENC UTCA 15. / DEÁK PALOTA TEL.: 
(+36-01) 268 1288 FAX: (+36-01) 268 1289 E-MAIL: INFO.
BUDAPEST@CUSHWAKE.COM WEB: CUSHMANWAKEFIELD.HU 
112. OLD.

INGATLANFEJLESZTÉS
SKANSKA PROPERTY HUNGARY KFT.
1133 BUDAPEST, VÁCI ÚT 96-98.
TEL.: (+36-1) 382 9100
WEB: WWW.SKANSKA.HU
118-121. OLD.

LÉGETCHNIKAI GYÁRTÓ
LINDAB KFT.
2051 BIATORBÁGY, ÁLLOMÁS ÚT 1/A
TEL.: (+36 23) 531 300
FAX.: (+36 23) 310 703
E-MAIL: INFO.VENT@LINDAB.COM
WEB: WWW.LINDAB.HU
127. OLD.

MG-I GÉP, BERENDEZÉS NAGYKERESKEDELEM, 
NÖVÉNY TERMESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS, 
GÉPJÁRMŰALKATRÉSZ-NAGYKERESKEDELEM
KITE ZRT.
4181 NÁDUDVAR, BEM J. U. 1.
TEL.: (+36-54) 480 401
FAX: (+36-54) 480 203
E-MAIL: INFO@KITE.HU
WEB: WWW.KITE.HU
70. OLD.

MŰVÉSZETI KELLÉKEK
FIÓK FOR ARTS KFT.
1111 BUDAPEST, CSÍKY U 1.
TEL.: (+36 70) 938 6237
E-MAIL: FIOK@FIOK.NET
WEB: WWW.FIOK.NET
126. OLD.

REKLÁMFELIRATOK, VILÁGÍTÓ CÉGLOGÓK, IRODADEKORÁCIÓ
BEPRO SOLUTION KFT.
1117 BUDAPEST, BUDAFOKI ÚT 183.
TEL.: (+36-1) 211 2189
E-MAIL: INFO@BEPRO.HU
WEB: WWW.BEPRO.HU 
116. OLD.

PROFESSZIONÁLIS KÖTŐELEMEK GYÁRTÁSA ÉS 
FEJLESZTÉSE
EJOT HUNGARIA KFT.
H-2310 SZIGETSZENTMIKLÓS, LESHEGY ÚT 16.
TEL: +24 519 360
E-MAIL: EJOT@EJOT.HU
WEB: WWW.EJOT.HU
127. OLD.

ÜVEGEZETT TŰZGÁTLÓ MEGOLDÁSOK
COOLFIRE KFT.
1097 BUDAPEST, ILLATOS ÚT 9.
TEL.: (+36-20) 978 4346
E-MAIL: INFO@COOLFIRE.HU
WEB: WWW.COOLFIRE.HU
73, 122-123. OLDAL

SZERELÉS- ÉS RÖGZÍTÉSTECHNIKAI TERMÉKEK 
KERESKEDELME
WÜRTH SZERELÉSTECHNIKA KFT.
2040, BUDAÖRS GYÁR UTCA 2.
TEL.: (+36-23) 418 130
FAX: (+36-23) 418 137
E-MAIL: INFO@WUERTH.HU
WEB: WWW.WUERTH.HU
63. OLD.

TETŐ- ÉS HOMLOKZATBURKOLATOK
PREFA HUNGÁRIA KFT.
2040 BUDAÖRS, GYÁR U. 2., BUDAÖRSI IPARI PARK
TEL.: (+36-30) 686 6786
E-MAIL: OFFICE.HU@PREFA.COM
WEB: WWW.PREFA.HU
10. OLD.

TETŐTÉRI ABLAKOK GYÁRTÁSA
VELUX MAGYARORSZÁG KFT.
1031 BUDAPEST, ZSÓFIA UTCA 1-3.
TEL.: (+36-1) 436 0601
FAX: (+36-1) 436 0605
E-MAIL: VELUX-H@VELUX.COM
WEB: WWW.VELUX.HU
116. OLD.

VIZUÁLTECHNIKAI SZOLGÁLTATÓ ÉS AV TECHNIKAI 
INTEGRÁTOR
VISUAL EUROPE ZRT.
3000 HATVAN, RÁKÓCZI 99.
IRODA: 1044 BUDAPEST, ÓRADNA UTCA 11.
TEL.: (+36-1) 430 0408
WEB: WWW.VEGROUP.HU
67. OLD. 

VILÁGÍTÁS, BÚTOR, KIEGÉSZÍTŐK
DELTA LIGHT, SIMES TERMÉKEK MAGYARORSZÁGI 
FORGALMAZÓJA 
BE LIGHT KFT.
1025 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 146.
TEL.: (+36-1) 438 0748
FAX: (+36-1) 325 6266
E-MAIL: BELIGHT@BELIGHT.HU
WEB: WWW.BELIGHT.HU
2., 72.,B2 . OLDAL

INTELLIGENS VILÁGÍTÁSI MEGOLDÁSOK
LUMENTRON ELECTRONIC KFT.
1025 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 146.
TEL.: (36-30) 636 2861
FAX: (36-1) 325 8031
E-MAIL: LUMENTRON@LUMENTRON.EU 
WEB: WWW.LUMENTRON.EU
124-125. OLD.

TÁRSADALMI CÉLÚ REKLÁM
MÉDIAUNIÓ
1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI ÚT 54.
TEL.: (+36-70) 417 9922 
E-MAIL: INFO@MEDIAUNIO.HU 
WEB: WWW.MEDIAUNIO.HU
B3.
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