
62

A m eg újult  B u d afok koc s i s zín

Szöveg: ZSUPPÁ N A NDR ÁS | Építész: TA K ÁCS Á KOS (CÉH ZRT.)
Fotó: PR EFA / CROCE&W IR

UTOLJÁR A AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ KITÖR É-

SE ELŐTT ÉPÜLT ÚJ VILLAMOS JÁR MŰTELEP 

BUDAPESTEN, EZÉRT A BUDAFOK KOCSISZÍN 

ÚJJÁÉPÍTÉSE SOR ÁN A TERVEZŐKNEK ARR A 

KELLETT VÁLASZT TALÁLNIUK, MIT LEHET 

A GYÖKER ESEN MEGVÁLTOZOTT TECHNOLÓ-

GIAI FELTÉTELEK MELLETT TOVÁBBVINNI 

A SZÁZ ÉVVEL EZELŐTTI HAGYOMÁNYOKBÓL. 

A FEHÉRVÁRI ÚT MELLETT, ÚJBUDA KAPUJÁ-

BAN ELHELYEZKEDŐ ÚJ R EMÍZ VIDÁM ÉS SZÍ-

NES, DE SZIGORÚAN FUNKCIONÁLIS ÉPÜLET, 

AMELY NEM AKAR TÖBBNEK LÁTSZANI ÖNMA-

GÁNÁL – DE KEVESEBBNEK SEM.

AHOL A VILLAMOS 
ALUSZIK

Az épület jellegét a pesti villamo-
sok sárga színezésének merész 
alkalmazása adja meg, ami 
fehérrel és szürkével párosulva 
még markánsabb hatású.

Az öntött műgyanta padló olyan maku-
látlanul tiszta, hogy enni lehetne róla,
a rozsdamentes acél szerelőpódium mil-

l iméteres pontossággal i l leszkedik a vi l lamosko-
csi tetejéhez, minden gép és eszköz frissen festett. 
Az új Budafok kocsiszín nem műhelyre emlékez-
tet, hanem inkább high-tech összeszerelő üzem-
re. Az olajfoltok, falra cel luxozott aktfotók és 
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‹  Minden második 
tetőszakasz ívesen ráhajlik 
az oldalhomlokzatra, ami 
tagoltabbá teszi az épület 
megjelenését.

    A háromszög alakú 
telket nem lehetett tovább 
bővíteni, a funkciók éppen 
csak elférnek a szűkös, 
szinte faltól falig teljesen 
kihasznált területen.

›

rozsdás sínek eltűntek a huzatos régi csarnokok-
kal együtt. Az új járműtelep hatékony, csendes és 
automatizált, mint ahogy a mai villamosok sem 
zörgő-csörgő, kézzel bütykölhető régi járgányok. 
A régi járműtelep lebontása természetesen veszte-
ség, hiszen hangulata volt, téglaarchitektúrás csar-
nokai értéket képviseltek, és a várostörténet szem-
pontjából is tanúi voltak annak a korszaknak, 
amikor a villamos – és a HÉV – vonalai behálóz-
ták a hirtelen nagyra nőtt fővárost, és összekötte-
tést teremtettek azokkal a peremtelepülésekkel, 
amelyeket Budapest később bekebelezett. A Buda-
fok kocsiszín eredetileg a BBVV (Budapest Buda-
fok Helyiérdekű Villamos Vasút) forgalmi tele-
pének épült 1899-ben. Erre utal az elnevezés is, 
hiszen földrajzilag nem Budafokon, hanem Albert-
falván található. A telep eredetileg is kisebb volt 

a klasszikus egykorú villamosremízeknél, és épí-
tészetileg kevésbé volt izgalmas, de kedves szín-
foltnak számított a külső Fehérvári út megle-
hetősen kopár, külvárosias környezetében.
Amikor 2013-ban Budapest új korszerű CAF-
villamosokat szerzett be, és a Budapesti Közle-
kedési Központ úgy döntött, hogy a kocsiszínt 
alkalmassá kell tenni az új járművek tárolásá-
ra és karbantartására, a tervezési megbízást elnye-
rő FŐMTERV Zrt. generáltervező által felkért 
építész altervező CÉH Zrt. kénytelen volt szembe-
nézni azzal a ténnyel, hogy a feladatot nem lehet 
a régi épületek megőrzésével teljesíteni. Az erede-
tileg is szűkös telepnek most a korábbinál sokkal 
több, 54 db járművet kellett befogadnia, és ezek 
a járművek hosszabbak voltak, mint az addigi Tát-
rák és Ganz ipari csuklósok. Mindössze a telep 
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sarkában található legkisebb, 3-as csarnokot lehe-
tett megőrizni fizikai valójában (valamint megma-
radt a szolgálati lakásokat tartalmazó épület is).
A bontás azonban lehetőséget is teremtett a város-
karakterhez szervesen hozzátartozó épülettí-
pus megújítására, hiszen több mint száz éve elő-
ször új villamos kocsiszín épülhetett Budapesten. 
Szerencse, hogy Újbuda főépítésze nem fogadta el 
az első, dobozépületre hajazó terveket, és ragasz-
kodott ahhoz, hogy a járműtelep építészeti szín-
vonala méltó legyen a századfordulós elődök-
höz. Ezt a helyszín is indokolja, a telek ugyanis 
Újbuda – és Budapest – egyik szimbolikus kapu-
ja, amely az egykori városhatáron helyezkedik el.
A karakteres megjelenést Takács Ákos vezető ter-
vező részben a tömeg megmozgatásával, részben 
a színek merész használatával érte el. A homlok-
zaton és a tetőkön is hangsúlyosan jelenik meg 

a pesti villamosok élénk sárga színezése, ami kieme-
li a házat a meglehetősen szürke környezetből, és 
a Fehérvári úton végigzötyögő villamos ablaká-
ból is felhívja magára a figyelmet. Finomabb utalás 
a nyílászárók bordó színezése, ami a háború előtti 
Beszkárt-kocsikra utal. A járműtelep tulajdonkép-
pen ugyanúgy három észak-déli tájolású csarnokok-
ból áll, mint az elődje. Az első csarnok három vágá-
nyán végzik a nagyobb javításokat a kocsikon, 
a második csarnok két vágányán a kisebb karban-
tartást és a takarítást, az ettől csupán pengefallal 
elválasztott harmadik csarnokban a kocsik mosását. 
A műhelyeket és vezérlőt az első két csarnok közöt-
ti, kétszintes, átjárható épületszárny fogadja be. 
Az épülethez jórészt tetővel fedett tárolóvágányok 
tartoznak, tetőszerkezetük a csarnokkal egybeépült. 
Ennek a hullámzó tetőnek a szakaszai válta-
kozva laposak és gádorfalasan megemeltek, ami 
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    A tárolóvágányok nagy 
többsége ugyancsak fedett 
lett, és közös tetőszerkezet 
alá került a csarnokokkal.

    A tető hullámosan 
megmozgatott és minden 
második szakasza megemelt, 
így még több természetes 
fény jut be a csarnokokba.

lehetővé teszi, hogy a belső térbe ne csak a végfa-
lakon keresztül, hanem fentről is beáradjon a nap-
fény. Ez a Fehérvári útra merőleges, tehát durván 
kelet-nyugati irányú tagolás az épület fő néze-
tét adó oldalhomlokzaton is megjelenik, mivel 
a megemelt – és egyben sárga – tetőszakaszok íve-
sen továbbfutnak és ráhajlanak az oldalhomlokzat-
ra, egységbe fogva a vágánytetőt, a csarnokokat és 
a telek háromszögű sarkát kitöltő irodai szárnyat. 
Elődjével ellentétben az új járműtelep teljes mér-
tékben kitölti a telket, ezért a régi, gazdag növény-
zet megtartására nem volt mód, de funkcioná-
lis használhatóság jelentősen növekedett azáltal, 
hogy az északi részén is kiépült a vágánykapcso-
lat, így teljes mértékben körbejárhatóvá vált. 
A telek sajátos formája nehézséget, de előnyt 
is jelentett, az épületegyüttes ugyanis kényte-
len lépcsőzetesen simulni a Fehérvári út vonalá-
hoz – újabb megtörések, sarkok, beugrások soka-
ságát eredményezve. Mindezt a villamoson utazók 
elsőre talán nem látják át, mégis érzékelik, hogy 
a telep egyfajta kézműves minőséget, ipari épü-
leteknél manapság szokatlan összetettséget hor-
doz. És pont ennek köszönhető, hogy ugyanolyan 
karakteres és szerethető tud lenni a historizálás 
legkisebb gesztusa nélkül, mint elődje volt.

‹

‹
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EGY ANYAG 
MINDEN ESETRE

Az új kocsiszín több mint egy épület, mely 
menedékként szolgál a villamosoknak, és ahol 
éjjelente karbantartási és javítási munkákat 
végeznek. „Az épület nagyon pozitívan hat 
a környezetére: a kerület építészeti színvo-
nalát műszaki és esztétikai szempontból egy-
aránt emeli, egyben irányt mutat a környék 
újonnan létesülő épületei számára – mond-
ja meggyőződéssel Reznicsek Zoltán építész 
(Horex Kft.), az új kocsiszín kivitelezési mun-
káit végző bádogos üzem tulajdonosa. 
– A teljes rétegrend kivitelezésére szerződ-
tünk, a hőszigeteléstől a héjalásig. A teljes 
fedés felét kiviteleztük mi, másik felét a Puskás 
Művek Kft. készítette. Az aljzatra Prefalz ket-
tős állókorcos fedés került, 0,7 mm vastag alu-
míniumból, egyedi, közlekedésisárga színben“– 
magyarázza Reznicsek. Alkalmazottainak 

Sárga, hatalmas és egyedülálló: több 
mint száz évvel az utolsó budapesti 
kocsiszín megépítése után az új épülettel 
új időszámítás is kezdődik. Funkcionali-
tás találkozik az átgondolt építészettel,
hagyomány a modernitással. Az ún. 
közlekedésisárga tető, melyet a buda-
pesti villamosok színe ihletett, a hala-
dást is jelképezi, a tetőforma pedig, 
amely a villamosok megjelenését tükrö-
zi, teret hagy az egyedi megközelítés-
nek, értelmezésnek is.  

mintegy a negyede – a Horex Kft. nagyjából 
22 bádogost és 20 ácsot alkalmaz – dolgo-
zott az építkezésen. 
Új építésre és felújításra
„Szívesen dolgozunk a PREFA termékeivel. Az 
anyag megmunkálása könnyű, és jól harmoni-
zál az építészeti elképzelésekkel mind a tetők, 
mind a homlokzatok területén. Felújításhoz 
is szívesen alkalmazzuk a PREFA terméke-
it, hiszen kiválóan alkalmasak rá –mondja 
Reznicsek Zoltán, és hozzáteszi: épp a korábbi 
Forma 1-es magyar pilóta, Baumgartner Zsolt 
számára építünk egy éttermet, melyhez szin-
tén PREFA terméket alkalmazunk.” 
Épület- és díszműbádogos munkák
Reznicsek Zoltán építészként nagyapja és 
édesapja nyomdokaiba lépett. A tervező csa-
patával épület- és díszműbádogos munkákra 

specializálódott. „Építészcsalád vagyunk, 
a bádogos céget azonban én alapítottam – 
meséli. – Megrendeléseink között az új épí-
téstől egészen a műemléki épületek felújí-
tásáig minden megtalálható. Magyarország 
teljes területén, de akár külföldön is dolgo-
zunk, Madrid és Franciaország mellett a bécsi 
Városháza homlokzat-felújításában is részt 
vettünk.” (www.prefa.hu)

Épület: kocsiszín, Budapest
Jelleg, helység: ipari, új épület, Budapest
Tetőfedés: Prefalz
Tető színe: közlekedésisárga, P.10 egyedi szín
Építész: Takács Ákos, CÉH Zrt., Budapest
Kivitelezők: 
Horex Kft. és Puskás Művek Kft., Budapest
Fotó: PREFA / Croce & Wir
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Elkezdődött a Magyar Zene Házának építése

A természetből és a zenéből egyaránt merített 
a japán sztárépítész, Sou Fujimoto a Magyar 
Zene Házának tervezése során. A 2020 végén 
megnyíló épület nemcsak a természetes és 
az épített környezet közötti egyensúlyt és 
harmóniát hivatott bemutatni, hanem azt is 
üzeni: a zene mindenki számára elérhető.

Zene a fák között

Tervező:  SOU FUJIMOTO 
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S ou Fujimoto világhírű japán épí-

tész mindig is azt vallotta, hogy 

meg kell találni az egyensúlyt, 

a harmóniát a természetes és az épített kör-

nyezet között. Tulajdonképpen ezt a filozófiát 

fedezte fel a Liget Budapest Projekt célkitű-

zésében is. „Amikor leültünk eldönteni, hogy 

a több kiírás közül melyikre adjunk be pályá-

zatot, nem volt kérdés, hogy a Magyar Zene 

Háza a legnagyobb kihívás. Egyrészt tisztá-

ban vagyok vele, hogy a zene fontos kultu-

rális exportcikk Magyarországon, másrészt 

vonzott, hogy egy parkba, fák közé építhe-

tek.Ez jól illeszkedik irodánk profiljába, 

mivel az egyik fő érdeklődési köröm 

az épített környezet integrálása a termé-

szetes környezetbe” – fogalmazott egy 

korábbi interjúban Fujimoto. 

A sztárépítész által tervezett épület az egy-

kori Hungexpo irodák helyén jön létre 

a Városligetben úgy, hogy közben több ezer 

négyzetméternyi, évtizedek óta kerítéssel 

lezárt zöldterületet is visszaadnak a park-

nak. „A Magyar Zene Házával egy új kulturá-

lis intézmény és egyben közösségi tér is érke-

zik a Ligetbe” – hangsúlyozta Gyorgyevics 

Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója, 

hozzátéve: az építkezés már elkezdődött, 

a ház 2020 végén nyílik meg. 

Sou Fujimoto egyedülállóan izgalmas, 

természetközeli épületet tervezett, melyet 

a nemzetközi tervpályázaton a magyar és 

nemzetközi zsűri 168 pályamű közül válasz-

tott ki. Az építész környezetbarát épülete 

kifejezetten törekszik arra, hogy a külső és 

belső tér között teremtett folytonossággal, 

harmonikus átmenetet alakítson ki a termé-

szetes és a mesterséges környezet között, 

s hogy ezzel együtt a lehető legteljesebb 

mértékben szolgálja az épület különleges 

funkciójából fakadó igényeket. 

A természet-ihlette, inspiráló épületeiről 

híres építész a Magyar Zene Háza tervezé-

sekor a természetből és a zenéből egyaránt 

merített: az épület jellegzetes lebegő tetejét 

például a hang rezgésének vizuális képéből, 

a hullámból kiindulva formálta. A nyitott-

ság és átjárhatóság jegyében az oldalfala-

kat üvegből tervezte az építész, míg a tető-

re álmodott lyukacsos szerkezet – hasonlóan 

a fák lombjaihoz – átereszti a fényt a belső 

helyiségekbe is. Fujimoto erről így beszélt:

„A Magyar Zene Háza a ligetben épül. 

Az első gondolat, ami erről eszembe jutott, 

hogy fák között zenélek. A két földszin-

ti előadótermet ezért úgy akartam elhe-

lyezni, hogy kapcsolatban legyenek a Liget-

tel. Míg a legtöbb koncertterem zárt doboz, 

én nyílt tereket álmodtam, ahová beszűrő-

dik a természetes fény, ahonnan ki lehet látni 

a parkba, és ahová a Ligetből is be lehet lát-

ni.” Később, e gondolat mentén kristályoso-

dott ki az is, hogy az intézmény három funk-

cióját szépen el lehet választani úgy, hogy 

míg a koncert- és az előadóterem, vala-

mint a szabadtéri színpad a park szintjén 

lesznek, addig a kiállítóterek a gyökerek – 

azaz a földalatti szinten –, az oktatási helyi-

ségek pedig a lombkorona szintjén, vagyis 

az emeleten kapnak helyet. De ennek nyo-

mán született meg a lombok között úszó, 

lebegő tetőzet is, ami összeköti az épüle-

tet a parkkal úgy, hogy közben körülöleli az 

ott lévő fákat. Ugyanakkor a különös épü-

let a nyitottságával és áttetsző voltával azt 

a Kodályi gondolatot is tükrözi, hogy a zene 

mindenki számára elérhető. Erre muta-

tott rá Batta András zenetörténész, a zene-

ház szakmai munkacsoportjának vezető-

je is, amikor azt mondta: „Ez a ház a zene 

csodálatos birodalma lesz, az egyedülállóan 

gazdag zenetörténeti kiállításon, 

a zene sokszínűségét bemutató koncerte-

ken és interaktív zenepedagógiai foglalko-

zásokon korcsoporttól és zenei képzettség-

től függetlenül bárki izgalmas élményeket 

szerezhet.” Fujimoto szerint minden építész 

egyik nagy álma, hogy modern múzeumot 

tervezhessen, és a Magyar Zene Háza kivá-

lóan megtestesíti azt, ami a mai múzeum-

építészetben érdekes: a klasszikus kiállítótér 

helyett egy komplex ismeretterjesztő köz-

pont jön létre, ahol a múzeumi funkciót elő-

adótermek és oktató terek is támogatják. 

Mindemellett egy ilyen épület jelentős mér-

nöki kihívás is, ráadásul jelen esetben 

a lebegő tetőszerkezet statikája és a termek 

akusztikája még inkább különleges feladat 

elé állítja a tervezőket és a kivitelezőket. 

A japán sztárépítész épülete nagy eséllyel 

pályázik Budapest új ikonikus építményének 

címére, az intézmény pedig egyszerre vará-

zsolhatja családi programok központjává és 

pezsgő találkozóhellyé a Városligetet.

A Magyar Zene Házával 
egy új kulturális intézmény 
és egyben közösségi tér is 
érkezik a Ligetbe


