Molnár Tibor – építész

A Fejér Megyei Építészek Kamarájának Elnöksége 2017. június 8-án
a 4/2017. számú határozatával megalapította a „MOLNÁR TIBOR
ÉPÍTÉSZETI DÍJ” -at.

(Szigetvár, 1904. 09. 23. – Budapest, 1990. 04. 07.)
„1904-ben születtem Szigetváron, de kisgyerek korom óta, a négy elemi és nyolc gimnáziumi évet – amikor a fejlődő ember kialakul Fehérváron éltem meg. Így amikor tíz budapesti évem után - a Műegyetem elvégzése, (Berey építőmester, Herberth építési vállalkozó,
Árkay Aladár, Dr. Fábián Gáspár műépítészek) a kivitelezési és a tervezési gyakorlatszerzés után 1932- ben a városi strandfürdő pályázat
első díját megnyertem és a Városi Mérnöki Hivatal meghívott, szó szerint: hazajöttem! Életem vezérfonala szeretett városom szolgálata,
szépítése, építése lett. 26 éven át városi mérnök, főmérnök voltam, további 12 esztendőt pedig, mint a Fejér Megyei Tervező Iroda munkatársa dolgoztam végig.”- olvasható Molnár Tibor emlékiratában, visszaemlékezésében.

„A díj elnevezésével Molnár Tibor (1904-1990) építész munkásságának is emléket állítunk, akinek – sok más megvalósult munkája
mellett – székesfehérvári modern stílusú épületei, több évtizedes
városi főmérnöki tevékenysége példamutató.”– olvasható az Alapító Okiratban.

Molnár Tibor 1933-ban a Csitáry G. Emil polgármester vezette Székesfehérvár szolgálatába állt, visszaemlékezése
hiteles beszámoló a város e legendásan eredményes 10 évéről, a korszak értékes városfejlesztéseiről. A Városi Mérnöki
Hivatal építészeként jelentős szerepe volt az új városháza
megtervezőjének kiválasztásában is.
A Hivatalról többek között így emlékszik:
„Építész volt természetesen az építési engedélyekkel kapcsolatos előadó. De építész volt az útépítésekkel kapcsolatos
ügyintéző is… A hivatalos munkaidő 8-14 óra volt. Hazamentünk, ebédeltünk, pihentünk és 16 óra körül megint bent
voltunk, sokszor késő estig. Csak úgy szerelemből, bármi
ellenszolgáltatás nélkül. A lakosság látta: a polgármester és
a mérnöki hivatal szobái világosak legtovább.”

Az emlékérem Fritz Mihály szobrász és éremművész,
valamint Szabó Géza ötvös mester munkája

Építészetének egyik legszebb megnyilvánulása az 1933-ban felépült saját lakóháza, aszimmetrikus szerkesztésű, lapostetős modern villa a Várkörút 11. sz. alatt.

Mint városi mérnök, évtizedeken keresztül szinte minden városi beruházás tervezésében, felügyeletében közreműködött, így az új épületekkel körbehatárolt
Bartók Béla tér megszületésében, a vasútállomás környékének kialakításában, a
vásárterek rendezésében, a városi strandfürdő kiépítésében, a régi városi színház
korszerűsítésében, a múzeum bővítésében, lakóház, út-, és közműépítésekben.
1929. február 18-án írták ki a 2000 fő befogadására alkalmas Prohászka Ottokár
emléktemplom tervpályázatát. Határidőre 33 pályázat érkezett be, az első díjat
a székesfehérvári születésű Fábián Gáspár építész klasszicizáló hatású, „Vir Dei”
jeligéjű pályázata nyerte el. A pályázat, és a kiviteli tervek elkészítésében meghatározó szerepet vállalt Molnár Tibor építész.
Prohászka Ottokár emléktemplom tervpályázati makettje

Molnár Tibor tervei szerint épült Székesfehérvár jellegzetessége a „vasalóház”-ként becézett modern bérház. Szintén az ő munkája a Várkörút és Lakatos
utca sarkán 1934-ben felépült egyemeletes lakóház.

Olyan díjat akartunk létrehozni, mely a Fejér Megyei Építészek Kamarája tagjainak adományozható bárhol, bármikor megvalósult
szakmai munkára, tervre. Ezzel a tagjaink munkáját akarjuk elsősorban elismerni, nem csak egy település, vagy régió építészeti értékeinek alkotóit szeretnénk díjazni.
A díjat az Alapító Elnöksége írja ki minden évben, az elismerés átadására első alkalommal 2018-ban kerül sor Molnár Tibor születésének évfordulóján, 2018. szeptember 23-án Székesfehérváron, a
Várkörút 11. számú ház előtt (Molnár Tibor egykori háza).
A díj oklevéllel, emlékéremmel és pénzjutalommal jár. Az emlékérem Fritz Mihály szobrász és éremművész, valamint Szabó Géza ötvösmester munkája.
Az első alkalommal kiírt díjra 22 pályázat érkezett, melyből a Bíráló Bizottság (Keller Ferenc és Ripszám János Ybl-díjas építészek,
továbbá az elnökség 5 tagja) 3 építész munkáját díjazta, a díjnak
nincsenek fokozatai.
A Bíráló Bizottság nevében megköszönöm a pályázó tagjaink munkáját, gratulálok a díjazottaknak, s egyben bíztatom tagjainkat, hogy
minél többen pályázzanak 2019-ben is!

Székesfehérvár,
2018. szeptember 23.

Molnár Tibor nem csak tehetséggel és alázattal végzett városi szolgálatával,
magas színvonalú építésztervezői munkásságával, hanem eddig még kiadatlan,
kéziratban meglevő helytörténeti emlékezésével is értéket alkotott.

Németh László
elnök

Források: Molnár Tibor építész, volt Városi Főmérnök emlékei az 1910-80-as évek Székesfehérvárára; Mérnökök Fejérben – 2011

DIJAZOTTAK 2018
HUSZÁRIK KRISZTIÁN

LŐRINCZ ATTILA

ROMBAUER GÁBOR

SÁNDOR-METTERNICH KASTÉLY ÁTALAKÍTÁSA
Biatorbágy

PHARMAFLIGHT ZRT. ÉPÜLETE
Debrecen

CSALÁDI HÁZ
Dunaújváros

FEJÉR MEGYEI ÉPÍTÉSZEK KAMARÁJA

w w w.fejermek.hu

FEJÉR MEGYEI
ÉPÍTÉSZEK
K AMAR Á JA

LŐRINCZ ATTILA
PHARMAFLIGHT ZRT. ÉPÜLETE
Debrecen

A Pharmaflight nemzetközi kutatóközpont a debreceni
repülőtér mellett épült fel 2014-ben. Az épület fő funkciója egyetemi szintű oktatási központ, melyben repülőpilóták képzését végzik.
A központi épületben a pinceszinten személyzeti öltözők, mosoda, sportrészleg férfi-női öltözőcsoporttal,
edzőtermekkel, szaunákkal, masszázzsal, a felette lévő
2 szinten étterem főzőkonyhával, 20 db vizsgálati szoba a pilóták elhelyezéséhez, orvosi vizsgálati részleg,
a 3. emeleten oktatási helyiségek és irodák találhatók.
Az ötszintes épülettel egybeépült a mozgó szimulátorok 3 szintes csarnoka. A központi épülethez nyaktaggal
kapcsolódik egy gyógyszergyártó épületrész is, melyben
repülésbiztonságot segítő gyógyszerek kifejlesztését és
gyártását végzik. A földszinten a gyógyszergyártás, az
1. emeleten az orvosi kutatás laborjai, irodái találhatók.
Az épület összes hasznos alapterülete: 5356 m2.
m

5

10

25

STOP

porta-garázs

STOP

szimulátorcsarnok

oktatási épület

gyógyszerészeti épület

Fotók: Bujnovszky Tamás
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HUSZÁRIK KRISZTIÁN
SÁNDOR-METTERNICH KASTÉLY
ÁTALAKÍTÁSA
Biatorbágy

Biatorbágy város 2012-ben kinyilvánította szándékát: a város tulajdonában levő országos műemléket, a
Sándor-Metternich-kastélyt végleges-egységes formájában szabványos 16 tantermes, 2 iskola befogadására is alkalmas általános iskolaként kívánja
működtetni, és biztosítani annak jövőjét. A végleges
szabványos állapotból kiindulva ütemenként engedélyezett az épületegyüttes a központi építészeti tervtanács műemléki testületének előzetes jóváhagyásával.
A ~2500 m2-en működött „elő”iskola első bővítési
ütemeként 12 tantermet és kiszolgáló helyiségeit vehették át használóik 2017 szeptemberében, a végleges állapot közel 7500 m2-es alapterületéből.
A történeti térrendszerbe nem illeszthető új funkció
bonyolult feladatnak nevezhető az igényelt bővítési
területek megfogalmazásában; hogy az a lehető legkevésbé konkuráljon a műemléki épülettel. A gyermekeink oktatásának helyszínében megjelenő múlt
tisztelete, ígéretes lehetőség tervezőként kifejezni
életünk öröklött értékeinek fontosságát: az idősebb
megbecsülését.
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ROMBAUER GÁBOR
CSALÁDI HÁZ
DUNAÚJVÁROS

A háromgyermekes család tágas otthont rendelt kétállásos kocsiszínnel, a pincében-alagsorban hobby
szobával, szaunával. A főhelyiségek egy szinten legyenek. Minden családtagnak külön hálószobát kell tervezni; saját fürdőszoba szükséges a szülőknek.
A konyha mellett kamra és háztartási helyiség is álljon. A ruhatároláshoz a folyosók legyenek alkalmasak
beépített szekrények befogadására is. A lakás centrumában felülvilágított, tágas étkezőt kell elhelyezni.
A szobákhoz fedett teraszt, erkélyt kell szerkeszteni.
A házhoz részletes kiviteli terv készüljön; a gépészet
korszerű legyen.
A ház meghatározó anyagai a szárazon rakott budakalászi pattintott kő kerítés, fal, falburkolat, illetve a
bambusz burkolatok, bambusz színű, lazúrosan kezelt RRFA szerkezet, ablakok, bambusz fóliás nyílászárók, ezt galambszürke bádogos és acélszerkezetek
egészítik ki.
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ROMBAUER GÁBOR
PLANTART KFT. ÚJ KÖZPONTJA
Törökbálint

Az építtető PLANTART Kft. dísznövények, növénytartók importjával, nagykereskedelmével, belső tereket
díszítő növénykompozíciók összeállításával, valamint
kertek, parkok kialakításával, fenntartásával foglalkozik.
Az építészeti elképzelés a funkciót szolgáló és azt megjelenítő, erőtanilag logikus, távolról is markáns, lebegő szerkezet szépségére alapoz. A házat ért „szerkezet-fétis” kritika megáll, ezzel együtt a lebegő tető
alatti növények szépen mutatnak, jól érzik magukat a
nagyvonalú térben. Az érkezési irányból nagy, burkolt
felületekkel előkészített, a telek délkeleti sarkából
látványos üvegezett virágpiac-csarnok, illetve a zártabb, iparibb jellegű másik oldal kontrasztos kapcsolatban állnak egymással. A céglogót a ház messziről
is jól látható első tartópilonjára, a cégjelzést a bejárati
üvegdoboz tetejére helyeztük. A ház színeit a legtöbb
esetben az építőanyagok saját felületei határozzák
meg (természetes kövek, ipari padló, PVC vízszigetelés, tüzihorganyzás, floatüveg, RRFA főtartók, fióktartók, lazúros lakkozású hajópadló, vörösfenyő tokszerkezetek). Érdekesség, hogy a ház középvonalán acél
árbocokra felfüggesztett, 34 m hosszú fatartók egyben érkeztek Ausztriából.
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ZÁMBÓ JÓZSEF
MÁV MEGÁLLÓHELYEK FELÚJÍTÁSA
Velence, Velencefürdő, Agárd

Az eredeti tervezési program a meglévő épületek
bontása volt és fém pilléreken álló esőbeállók kialakítása szerepelt mindhárom megállóhelyen.
Ehhez képest kellett zárt, fűthető épületeket egyre
több funkcióra tervezni.
Folyamatos egyeztetések alapján alakult ki a tervezési
program, mind a NIF Zrt-vel, mind a MÁV különböző
szervezeteivel, mind az Önkormányzatokkal többszöri
egyeztetés volt.
Jártam a kivitelezési egyeztetésekre is, mert közben
a vágányépítés folyamatosan haladt.
A közműellátottság biztosítása sem volt zökkenőmentes, mert két üzemelő vágány közé kellett megtervezni a közműveket is.
Nehezítő körülményből volt bőven: pl. a vízelvezetésnél az volt a kitétel, hogy a tetőről lefolyó csapadékvizet nem lehet a vágányokra vezetni. Meg kellett oldani
külön a csapadékvíz elvezetést is.
Az egyeztetések eredményeképpen elkészítettük az
engedélyezési terveket, ezek engedélyezésre kerültek és a jogerőre emelkedés után 2010-ben megrendelték a kiviteli terveket is. Ezt követően 2011-ben
megkezdődött a kivitelezés is.
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CSUTINÉ
SCHLEER ERZSÉBET
RÁC UTCAI NÉPI ÉPÍTÉSZETI EGYÜTTES
MŰEMLÉKI HELYREÁLLÍTÁSA
SZÉKESFEHÉRVÁR

A Fejér Megyei Tervező Iroda ifjú építészeként kaptam
a feladatot e – már félig romos, elhagyott – parasztházak részletes felmérésére, majd egy hasznosítási
tanulmányterv elkészítésére. A fő cél az épületek, az
utcaszakasz megőrzése, műemléki igényességű helyreállítása volt, elsősorban közösségi és idegenforgalmi célú hasznosítással. Eközben már nagy cikk–cakkos karéjban emelkedtek körben a panelházak. Bizarr
látvány volt érzékelni, miként emelkednek a nagy tömegek további három szinttel a templomtorony aranyozott keresztje fölé.
Miközben a tervezőasztalon készültek az engedélyezési tervek, három ember fogott össze az épületek
megmentésére: Heiter Júlia, a megyei tanács akkori elnökhelyettese, Balla Károly, az Ikarus igazgatója,
ma a Városszépítő Egyesület tiszteletbeli elnöke, és
Román András, a Műemléki Felügyelőség akkori „külügyminisztere”. Ők hárman szervezték meg – személyesen végigjárva a lehetséges jelölteket – az „Egy
üzem, egy műemlék” kezdeményezést, amihez a város nagyüzemei, intézményei kapcsolódtak, támogatva egy–egy épület helyreállítását.
Ezután készültek el – építészkollégáim bevonásával –
az egyes épületek kiviteli tervei, immáron konkrétan
megjelölt funkcióval.
Minden épület gazdára talált. Az építési munkálatokat vagy a saját építőbrigád, vagy egy felkért kivitelező
vállalat végezte el. Az is előfordult, hogy egy kivitelező
vállalat vette az épületet pártfogásába, majd készen
közösségi célra ajánlotta fel.

EUROPA NOSTRA ÖRÖKSÉG-DÍJ 1989
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ERDÉLYI ERIKA
PEST-BUDA HOTEL ÁTALAKÍTÁSA
Budapest

Vezető tervező: HILD CSORBA BERNADETT
A patinás, több mint fél évszázados Pest-Buda Étterem
a budavári Fortuna utca déli végén található. Középkori
alapokon építették újjá a 17. század végén. Az eredetileg
földszintes, kapuáthajtós elrendezést többször átalakították: kosárívekkel határolt nyitott tereit beépítették, kétszer is emelettel bővítették, udvarán lépcsőházi
szárnyat létesítettek. Fejlődésének véletlenszerűségét
mai töredezett alaprajza is mutatja.
Az igazi kihívást a tetőtéri kialakítás jelentette. Eredetileg a nagy terasz helyén bakdúcos fedélszék, a lépcsőházi oldalon egy alulszoknyás, szárítópadlást idéző,
deszkaburkolatú, fa szerkezetű üres fedélszék állt. Kiszabadítottuk a teljes barokk manzárdtetőt a későbbi
félnyeregtető takarásából. Az eredeti állapotban profilozott fagerendás tetők, szélesdeszka-burkolatok vis�szaidézését részben az eredeti elemek felhasználásával,
de kortárs megjelenéssel terveztük.
A tetőtér beépítésénél célunk a barokk tetőszerkezet,
lehetőség szerinti, teljes mértékű bemutatása volt a
belső udvar felé történő megnyitásával, a szobák felől
takart bordarendszerrel. A látszó szarufás kialakítás az
eredeti faszerkezetek megtartásával mind tervezési,
mind kivitelezési oldalról nagy körültekintést igényelt.

Fotók: Bujnovszky Tamás
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JÁNSZKY
GYÖRGYI TERÉZ

MARKÓ BALÁZS

CSALÁDI HÁZ
Budapest

Az építészeti tömegalkotásnál alapvető fontosságú
követelményként került megfogalmazásra a funkció,
a tájolás, és a környezet adottságainak olyan együttes
felhasználása, amely egyszerű igényességével megfelelően viszonyul, s szinte teljesen belesimul az építési helyszinbe, az Ürömi hegyoldalba.
A cél egy olyan egyszintes szabadon álló beépítésű családi ház építése, mely a család növekedésével
együtt képes fejlődni . A tervek és maga az épület is
két ütemre bontottan készült, mely első ütemben egy
két fős család életterének ad helyet. Az épület a második ütemmel egy gyerkőcökkel kiteljesedő családi
élettérré növekedik.
Fejleszthető formaképzés, a család felépítése függvényében flexibilis kialakítás.
Az épület simulékony természetközeli formaképzése
mellett a tervezés másik meghatározó szempontja az
energiatudatos műdökés és gazdaságos üzelmeltetést célozta meg.
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A telken két különálló épület volt. A jobb oldalon egy
vályog fallal épített, fa födémű és fa tetőszerkezetű
lakóépület. A bal oldalán pedig egy asztalos műhely
tégla falazattal, fa födémmel, hátsó részén egy nagyméretű fedett színnel (féltetős fedéssel).
A jelenlegi tulajdonos így vásárolta meg az ingatlant, és
keresett meg, hogy a családjuk részére egy lakó-nyaraló funkciót tervezzünk a meglévő épületekbe.
A tervezés során szempont volt, hogy az átalakított
lakóépületbe a szülők költöznek be állandó használattal, míg a kisebb épületbe nyári tartózkodással a
gyerekek az unokákkal. Az építészeti kialakításnál
ügyeltünk arra, hogy a régi parasztház jelleget megtartsuk, a kis épületnél pedig természetes anyagokkal
teremtsünk kellemes, élhető helyet.

Fotók: Varga Dávid
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KARÉ KRISZTIÁN

ERDEI LÁSZLÓ

REKREÁCIÓS ÉPÜLET
Sárkeresztes

A tervezés során egy idilli, fás-parkos övezetbe
kellett telepíteni egy rekreációs épületet. Az épület
valóban rekreációs szándékkal készült, elsődleges
funkciója egy olyan medence tér létesítése, ahol
pl. folyamatosan lehet úszni.
Az épület másodlagos funkciója a családi, baráti együttlét. Ehhez nagy étkező-főző helyiséget terveztünk,
nagy fedett terasszal, mely nyári időben teljes homlokzati megnyitással létesít kapcsolatot a park felé.
Az épület telepítésekor a meglévő fákat átültetéssel megmentette a tulajdonos. A ház üzemeltetése
is környezettudatos, a fűtést és a technológiai melegvizet egy faelgázosító kazánnal oldottuk meg.
Az anyaghasználat a környezethez igazodott, tégla falazat, külső téglaburkolattal, fa betétekkel, fa
nyílászárókkal és ragasztott fatartókkal. A színek a
természethez közel állóak, illeszkedők.
A belsőépítészeti kialakításoknál is cél volt a természetesség, a fa fenyő bútorokkal, és az öntöttvas kályhával, és sütővel. A pincében a gépészet
mellett egy szauna blokk is helyet kapott, ahol a
merülő medence egy fahordóból lett kialakítva.
Az épület 2004 óta biztosítja tulajdonosának a pihenést, felfrissülést, relaxációt, megújulást.
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Székesfehérvár

1,60
meglévő terep

6,22

tervezett terep

A Barack utcában a telkek nagy része még beépítetlen. Az általunk tervezett épület tömegében,
megjelenésében és anyaghasználatában modern
megjelenésű. Az építtető azzal a kéréssel keresett meg bennünket, hogy tervezzünk számára
egy kétszintes, 3+2 lakásos, modern megjelenésű
társasházat, melyben a nappali, konyha és étkező
helyiség egy közös légtérben helyezkedik el.
A megrendelő elképzeléseinek megfelelően három
hálószobát helyeztünk el mindegyik lakásban, a lakótereket a szükséges mellékhelyiségek egészíti ki.
A homlokzatok fehér színű vékonyvakolatot kapnak,
a teraszoknál és néhány ablak között antracit színű
vékonyvakolat betéttel. A lábazat antracit színű lábazati vékonyvakolattal kerül kialakításra.
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NOVÁK RÓBERT
HORIZONT HÁZ
Székesfehérvár

A megrendelő egy 14 lakásos modern megjelenésű
társasház tervezésével bízott meg minket a hozzájuk
tartozó előírásoknak megfelelő számú parkolóval, tároló helyiségekkel, parkosítással.
A tervezési program szerint 4 különböző lakástípust kívánt megvalósítani a megrendelő 2 és 3 szobás kialakításban, erkéllyel, fürdőtől elválasztott külön WC-vel,
viszonylag kicsi, de használható, praktikus alapterületekkel, fiatalos megjelenésű homlokzatokkal.
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NOVÁK RÓBERT
HULLÁM HÁZ
Siófok

A tervezési terület Siófokon egy Balaton parti telken,
a Deák Ferenc sétány mentén helyezkedik el. A telek
közel észak-déli tájolású, számottevő lejtés nélkül,
síknak tekinthető. A telek délről a Deák Ferenc sétány
felöl nyitható meg. A megrendelő egy üdülőépület
tervezésével bízott meg minket.
Az igen keskeny telek egy elnyújtott épület kialakítását tette csak lehetővé, melynek közlekedő rendszerét
egy függőfolyosó biztosítja. Az épület 3 szintes tömegét
a part felől lépcsőzetesen emelkedve alakítottuk ki, így
biztosítva a partra néző üdülők számára a teljes panorámát és nagy méretű teraszokat. Az épület a Deák Ferenc
sétány felé közeledve kiszélesedik, hogy a hátsó üdülők
számára is megfelelő kilátás nyíljon a Balatonra. A homlokzatok tört fehér színű vékonyvakolatot kapnak, az
épület homlokzati terven ábrázolt elemeit pasztell türkiz és kék színű vékonyvakolattal emeltük ki.
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NOVÁK RÓBERT
KARACS TÁRSASHÁZ
Veszprém

A tervezési terület Veszprém, Bakonyalja városrészben, a Karacs Teréz utcában helyezkedik el. A telek
kelet-nyugati tájolású, számottevő lejtés nélkül, síknak tekinthető. A telek nyugatról a Karacs Teréz utcából nyitható meg. A megrendelő egy többlakásos társasház tervezésével bízott meg bennünket a hozzájuk
tartozó parkolókkal, tároló helyiségekkel.
A homlokzatok fehér vékonyvakolatot kapnak, az
épület homlokzati síkjából kiemelkedő tömbjeit barna színű vékonyvakolattal emeltük ki. A tetőtér, a lift
valamint a loggiák szemközti falfelületei sötétbarna
vékonyvakolatot kapnak.
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REZSNYÁK PÉTER
CSALÁDI HÁZ FELÚJÍTÁSA
Velence

Az igazán környezet-barát építés az, amikor egy meglevő épületet gondolunk újra, hogy egy következő
generációt kiszolgálhasson. Tegyük mindezt kisebb
szénláb-nyommal! Ezért szívesen támogattuk az alkotó házaspárt, akik a nagyvárosi agglomeráció helyett a vidéki helybenlakást választották.
A közel 100 éves, több éve lakatlan házat álmodták új
otthonuknak. Mi az építészeti támogatást adtuk nekik,
akkoriban engedélyezési és kiviteli terveket készítettünk.
Terveztünk egy későbbi tetőtérbeépítést is. Azóta beköltöztek, megszerették, és a kertet is kialakították.
A tetőtéri lakótér nem is hiányzik, a négyfős család
kényelmesen elfér a földszinten.
A tulajdonosok kedvence lett a kert felé megnyitott
étkező-konyha. Ehhez egyetlen tartószerkezeti kiváltást terveztünk, amivel megszüntettük a funkciótlan tornácot, és közelebb hoztuk a lakótérhez a
kertet. A többi teret új válaszfalak beépítésével alakítottuk ki.
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SZAKÁL CSABA
FEHÉRVÁR TRAVEL IRODAHÁZ
Székesfehérvár

Az épület földszintjén az utazási iroda értékesítési
részlege és egy kisebb üzlet található. A Várkörút és a
Távírda utca közötti, a Fal köz által biztosított – városi
léptékben is kiemelten fontos – gyalogos kapcsolatot
az épületen átmenő, igényesen kialakított fedett átjáró biztosítja, amelyet üvegkupolákon keresztül természetes fény világít meg. Az emeleti szinteken az
utazási irodához tartozó referensi irodák, vezetői irodák, tárgyalók és a hozzájuk tartozó kiszolgáló funkciók kaptak helyet, a nagy belmagasságú, napfényes
átrium köré szervezve. A belső terek egyedi belsőépítészeti megoldásokkal és bútorozással készültek,
ezek között kiemelkedik az ügyféltérben található,
Székesfehérváron elsőként alkalmazott növényfal.
Az épület homlokzati megjelenésében és tömegalakításában klasszikus arányokkal épült, így jól illeszkedik a
belvárosi környezetbe, korszerű anyaghasználatával és
részletmegoldásaival mégis modern stílusjegyeket visel magán. A Várkörúti homlokzat üvegfelületei mintegy visszatükrözik a történelmi belváros épületeit.
Az épület 2015-ben Schmidl Ferenc Építészeti Díjat kapott.
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TÓTH ÁRPÁD CSABA
CSALÁDI HÁZ
Budaörs

A tervezett épület egyszerű tömegű, nyeregtetővel
fedett ház, részben alápincézve. A telek lejtését kihasználva az épületet szinteltolással alakítottuk ki.
A személybejárat és a gépkocsi behajtó a Margaréta
utca felől közelíthető meg. A garázst az utca szintjén, a földszinti lakóteret fél szinttel feljebb, az udvar
szintjén helyeztük el.
Az épület megjelenésénél törekedtünk a természetes anyagok használatára. A homlokzatokon a vakolt
falakon kívül terméskővel és fával burkolt felületeket
alakítottunk ki és fa mintázatú nyílászárókat helyeztünk el.
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TERVÉRT-ÉPÍTŐ
MÉRNÖKI IRODA KFT.
26 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ
Székesfehérvár

Az ingatlan Székesfehérvár, Víziváros település részén
helyezkedik el egy közkedvelt kertvárosi lakóövezetben, a Nefelejcs utca 50 szám alatt, mely gépkocsival
és tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthető.
Az „n50” Lakókert 26 lakásos lakóépület, melyben
1-2-3-4-5 szobás lakások, valamint 27 darab fedett
gépkocsi beálló, 11 darab felszíni parkoló és egy kétállásos garázs került kialakításra. Fontos szempont volt
a tervezés során egy olyan épület kialakítása, mely a
környezethez illeszkedik, de mégis a mai kor építészeti szellemiségét takarja.
Az épület modern stílusú, szintenként teraszos, erkélyes kialakítással. A homlokzaton ragasztott téglaburkolat, homlokzati fehér színvakolat készül, melyekkel
az antracit szürke homlokzati műanyag nyílászárók
színei külsőleg harmonizálnak.
Az épület „U” alaprajzi elrendezésű, így az épülethez
tartozó zöldfelület a lehető legkedvezőbben került kihasználásra, kialakításra.
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