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„Ehhez a projekthez 
a csapatnak is fel 
kellett nőnie"

Inte r jú Ja s pe r Zoltá nn al és  Hor váth Antall al , 
a  M a rket Építő Zr t .  mu nk atársaival

Szerző: MÓRÉ LEVENTE

Portréfotó: DUDÁS SZABOLCS 

Építési fotó: MOLNÁR PÉTER

Móré Levente: Mi a feladatkörük 
a Marketnél?

Jasper Zoltán: Közel tizenöt éve, hogy 

a Marketnél dolgozom. Építésvezetőként 

kezdtem, és az eltelt idő alatt végigjártam 

a ranglétrát, 10 éve már műszaki igazgató 

vagyok. A MOME Campus-projekt teljes 

beruházásának megvalósításáért feleltem. 

Antal a projekt első számú építésvezetője 

volt, hozzá tartozott a helyszínen az építés-

vezető és művezető kollégák napi irányítása. 

Horváth Antal: Nyolc éve dolgozom 

a Market építésvezetőjeként. Az egyetem 

elvégzése után ez lett az első munkahelyem. 

Részletesebben szólva a MOME Campus-

projektről: a helyszíni organizációért, a 

műszaki ellenőrzésért, munkavédelemért és 

az alvállalkozókkal, tervezőkkel, megrende-

lővel való kapcsolattartásért voltam felelős. 

Melyek a Market kivitelezésében 
megvalósult épületek? 

JZ: Cégünk kivitelezte a teljes MOME 

Campust, mely három ütemben valósult 

meg, külön-külön közbeszerzési eljárás 

keretében. Az első ütem (MOME ONE – 
a szerk.) megvalósításában Wolf András 

műszaki igazgató kollégám irányításával 

még más stáb dolgozott, viszont a második 

és harmadik ütemet már mi valósítottuk 

meg. A második ütemben a Média- és 

Műteremház, azaz a MOME TWO készült 

el, majd ezt követte a harmadik ütem során 

a meglévő épületek bontása és újjáépítése, 

valamint a teljes külső terület rendezése, 

közmű- és útépítés. Elbontottuk a régi kol-

légiumot, valamint a jelenlegi MOME BASE 

helyén álló épületet is. Felépítettük 

a GROUND-ot. A MASTER és a Gondűző 
műemlék épületeit pedig újjáépítettük. A 

teljes campus fejlesztése 2014-ben indult. 

Volt ugyan kisebb szünet az első és a máso-

dik ütem között, de az elmúlt öt évben szinte 

folyamatosan zajlott az építkezés. 

A második ütem 2016 augusztusában indult 

és nagyjából másfél év alatt le is tudtuk 

zárni, a harmadik ütemre jutott arányai-

ban a legkevesebb idő, 2017 október végén 

indultunk a bontásokkal, és 2019 május 

végére pedig már megszereztük az épületek 

használatbavételi engedélyét. A hibajavítá-

sokat követően az Egyetem a nyáron kezdte 

el a beköltözést az új épületekbe, vagyis az 

idei tanév már a teljesen megújult campu-

son indulhatott el. Gyakorlatilag csúszás 

nélkül fejeztük be a projektet.

A budai hegyvidék közelében található 
a MOME telke, vagyis meglehetősen 
sajátos, építési szempontból nehéz 
terepnek tűnik. 

HA: Némi túlzással azt mondhatom, hogy 

a telek minden négyzetméterére építettünk 

valamit, ebből fakadóan nagyon bonyolult 

közműhálózatot kellett kiépítenünk, rá-

adásul az épületek nagyobb közlekedőkkel 

kapcsolódnak egymáshoz. Szintén a helyszín 

sajátosságai miatt a Budakeszi út irányából 

nem lehetett megközelíteni az építési 

területet, csak a Zugligeti út felől dolgoz-

hattunk, vagyis az organizáció számunkra 

roppant különleges volt. 

A terület nehéz megközelítése miatt történt 

például, hogy a MASTER és a BASE épüle-

tek közötti részt utólag építettük be, akkor, 

amikor a hátsó épületrészek már elkészül-

tek. Első pillantásra (akár légi felvételekről), 

úgy tűnhet, hogy ez egy nagy terület, 

de a kivitelezés szempontjából nagyon csa-

lóka a mérete.

JZ: A kivitelezés során nagy figyelmet fordí-

tottunk arra, hogy a területen álló ősfákból 

minél több megmaradjon. Részben emiatt 

kellett cölöpfallal határolni a munkaterüle-

tet a BASE és az UP tömbjeinek építésekor. 

A MOME MASTER 
koporsófödém zsaluzata 
a szerkezetbe kerülő 
hűtő-fűtő panelekkel



158 159

i n t e r j ú i n t e r j ú

a drywit rendszernél egy mikroszemcsés 

bevonatot használtunk, mely visszaadja 

az eredeti homlokzat glettelt-festett jelle-

gét. Említésre méltónak tartom ezen felül 

a MASTER közösségi tereinek terrazzo 

burkolatát: a lapokat kifejezetten ide gyár-

tattuk le egyedi mintával és anyagösszeté-

tellel, majd a helyszínen csiszoltuk meg több 

lépcsőben. Ennek köszönhetően 

a látványban a régi burkolatra emlékeztet 

a teljes felület.

Mit emelnének ki a belsőépítészeti 
kialakítások közül?

JZ: Az új épületeknél a belső terekben 

a letisztult anyaghasználat jellemző. 

A fehér falakat sok helyütt ipari jellegű 

részletek egészítik ki, nyersbeton-felüle-

tek, ipari padló, üvegfalak – ezek együtt 

kifejezetten technicista, mérnöki hangulatot 

kölcsönöznek a belső tereknek. Ehhez illesz-

kedik a természetes fa parketta, 

a PVC-padlóburkolat és a padlószőnyeg 

használata. A belső terekbe egyedi, élénk 

színű bútorok kerültek. Az épületgépészet-

ben is a lehető leghatékonyabb megoldá-

sokra törekedtünk, de a tartalom mellett 

a design is fontos volt: mennyezeti hűtő-fűtő 

rendszer került az épületekbe, amelyeknek 

a gépészete szinte sehol sem látható. 

Hol helyeznék el a MOME Campust 
az eddigi munkáik sorában?

JZ: Mindenképpen a legfontosabb munkáim 

között említeném. Összetett feladat volt, 

amelyben rengeteg új technológiai eljárást 

kellett alkalmaznunk, ráadásul nehezítette 

a dolgunkat a kifejezetten rövid kivitelezési 

határidő is. Nagyon érdekes projekt volt, 

mert számos ponton kellett, lehetett eltér-

nünk a megszokott megoldásoktól, így szé-

les spektrumon mutathattuk meg szakmai 

képzettségünket, rátermettségünket. 

HA: Ehhez a munkához a csapatnak is fel 

kellett nőnie. Nagyon izgalmas volt, hogy új 

anyagokat, módszereket használhattunk. 

A BASE egyedi vasbetonszerkezete mellett 

kiemelném a MASTER utólagos vízszigete-

lését, illetve az UP épület kettős héjalású 

homlokzatát. Ez a munka számomra, ifjú 

mérnökként, nagyon fontos tapasztalato-

kat adott. Talán a csomópontok kialakítása 

volt a legváltozatosabb munkafázis, mert 

új épületek létrehozása, régiek felújítása, 

fejlesztése önmagában kihívás, de a régi 

és új összekapcsolása különösen izgalmas.

JZ: Még a szokásos csomópontokat is 

sok esetben újra kellett gondolnunk, 

hiszen ezen az Egyetemen a design ki-

emelt jelentőségű, így ismét azt mond-

hatom, hogy a műszaki tartalom mellett 

a forma, a „szépség” is azonos súllyal 

bírt. Nem volt mindegy, hogy egy ablak-

könyöklő hogyan találkozik a fallal, nem 

lehetett a megszokott túllógatással meg-

építeni. A különböző anyagok, burkolatok 

találkozását árnyékfuga kialakításával, 

vagy teljesen síkban kellett megolda-

nunk. Sok apróság egyedi, nem pedig 

standardizált az épületeken, 

az épületekben. Éppen az ilyen kifino-

mult részletek miatt kellett úgy irányítani 

az embereket, hogy mindenki a lehető 

legnagyobb odafigyeléssel végezze 

a munkáját annak érdekében, hogy min-

den illeszték szép és precíz legyen. 

Úgy gondolom, büszkék lehetünk arra, 

hogy ezen az egyedülálló fejlesztésen 

dolgozhattunk.

Különleges, hogy a terepszint alatt is 
találunk épületszinteket…
HA: Igen, minden épület folytatódik 

a föld alatt is: a MOME TWO alatt két szin-

tet is találunk, a BASE és az UP épületei alá 

pedig egy-egy „mínusz” szintet építettünk. 

Az A épület esetében a pincei szintet mini-

málisan süllyesztettük. A legtöbb esetben 

a központi, közösségi terek kerültek 

részben a terepszint alá, amelyek a na-

gyobb megnyitásokkal természetes megvi-

lágítást is kapnak. 

Szükség volt különleges építői megoldások 
alkalmazására a kivitelezés során? 

JZ: Akadt néhány kuriózum, a BASE esetén 

például az épületszerkezet. Ott a pinceszint 

teljesen hagyományos teherviselő szerke-

zetet kapott, viszont a földszinttől monolit 

vasbetonmag indul, mely fölmegy egész a 

tetőig. A tetőszinti födém két irányú, a hely-

színen utólag feszített vasbeton gerendák-

ból áll, és ezekre a gerendákra akasztottuk 

vissza acélszerkezettel az alatta lévő födé-

meket. Ez a technikai bravúr a homlokzaton 

is lekövethető: sávonként látszik, hogyan 

működik a teherhordó-szerkezet. 

Ez a megoldás tette lehetővé azt, hogy 

a földszinten egybefüggő, az épület egészét 

körbeérő függönyfalat hozhattunk létre, 

aminek nem látható a tartószerkezete. 

Ez egy nagyon fontos építészeti elem, 

a BASE ettől válik „lebegő” épületté.

Meg kellett őrizni az ’50-es évekbeli 
épületet is. Ezzel milyen feladatok adódtak?

HA: Bár nem így terveztük, de a szerke-

zet megbontása során feltárt adottságok 

miatt teljes egészében el kellett bontanunk 

a főépület (MOME Master – a szerk.) egyik 

sarkát, mivel be kellett tennünk oda egy 

liftet, amelyet szükséges volt legalább hat 

méterrel a régi alap alatt indítanunk. Akadt 

még ezen felül egy-két olyan rész, amit 

inkább elbontottunk és újraépítettünk, mert 

így lényegesen könnyebb volt biztonsá-

gos szerkezetet alkotni. De összességében 

mindig arra törekedtünk, hogy a főépület 

lényegi elemei eredetiek és sértetlenek ma-

radjanak. Az épület menekülő lépcsőházát 

is át kellett építenünk, födémeket bonta-

nunk vagy kiegészítenünk, a hagyományos 

fedélszék helyére vasbeton koporsófö-

dém került. Ezen munkák esetében a régi 

épülethez való illeszkedés jelentett komoly 

szakmai kihívást. 

Mennyi részük volt a kiviteli tervek 
elkészítésében?
JZ: A MOME TWO épülete az egyetlen, 

amelynél a kiviteli terveket is nekünk kellett 

elkészíteni. Ez jelentős feladatot adott, 

hiszen rengeteg technológiai berendezést 

foglal magába az épület, olyat is, amilyen-

nel korábban még nem volt dolgunk. Két 

funkciót kezel a MOME TWO épülete. Az 

egyik a média kiszolgálótereit jelenti: fotó- 

és filmstúdió, fotólabor, hangstúdió, vetítő 

és vágószoba kerültek be, az épület másik 

felét pedig erős zajjal járó tevékenységek 

töltik meg. Ott működik többek között 

a betonlabor, az üvegcsiszoló- és a kerá-

mia-műhely. Vagyis nagy szakmai kihívás 

volt a legmegfelelőbb, a két funkciót ellátó, 

egyúttal elválasztó akusztikai, gépészeti és 

elektromos installációk megtervezése és 

kialakítása. A harmadik ütemnél kész kiviteli 

tervek alapján dolgoztunk. A kivitelezés 

közben felmerült, előre nem látható műsza-

ki problémákat a 3h Építésziroda tervező-

ivel közösen oldottuk meg. A legtöbb ilyen 

feladat a MASTER régi épületszerkezetének 

átépítése során vált szükségessé.

A MASTER anyaghasználata is egy 
külön fejezet.

JZ: A MASTER-nél használt anyagok kivá-

lasztásával kapcsolatban kötelem volt, hogy 

az anyagok által is megőrizzük az épület 

eredeti jellegét. A régi főfalak épület-

energetikailag nem felelnek meg a mai kor 

elvárásainak, a homlokzaton azonban nem 

látszódhat az utólagos hőszigetelés, ezért 

« A MOME UP kettős 
héjalású homlokzata

    A MOME BASE helyszíni 
utófeszített tetőgerendái 
építés közben

›
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MOME Campus 
a Zugligeti út felőlMOME I. ÜTEM:

Műszaki igazgató: WOLF ANDRÁS

Építésvezető: HORVÁTH BENCE

Művezető: OROSZ GÁBOR

Kivitelezési műszaki előkészítő mérnök: PASZTERNÁK PÉTER

Vállalkozási műszaki előkészítő mérnök: SOMOGYI HAJNALKA

 

MOME II-III. ÜTEM:

Műszaki igazgató: JASPER ZOLTÁN

Építésvezető: HORVÁTH ANTAL, MÉSZÁROS LAJOS, 

THERNESZ ARTÚR, ASZTALOS ISTVÁN, 

ANTALICS JÓZSEF, TŐKÉS ATTILA

Művezető: OROSZ GÁBOR, ZÁBRÁCZKI JÓZSEF,

 NAGY KRISZTIÁN, CSIKÓS KRISZTIÁN

Kivitelezési műszaki előkészítő mérnök: SCHNEIDER PÉTER, 

TUJNER ALÍZ, DEMETER CSABA

Tervezési koordinátor: VÁCZI GYÖNGYVÉR

Vállalkozási műszaki előkészítő mérnök: 

SOMOGYI HAJNALKA




