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Tudásra épíTünk

A KÉSZ csoport Magyarország és a kö- 
zép-európai régió egyik meghatározó 
építõipari vállalatcsoportja, fejlesztõje, és 
vagyonkezelõ társasága. Az építõipar,  
az építõelem-gyártás, az ingatlanfejlesztés és 
a kereskedelem, valamint a megújuló ener-
giák, a környezetipar és az innováció terü-
letén is jelentõs gazdasági erõt képvisel.  
Ukrajnában, Romániában, Oroszországban,  
Szerbiában és Fehéroroszországban mû- 
ködnek KÉSZ leányvállalatok, de sikerrel bo- 
nyolítottak le projekteket Lengyelországban, 
Moldovában és Szerbiában is. A kecskeméti  
gyártóbázison acélszerkezetek, építészeti  
lemeztermékek, épületvillamossági kapcso-

lószekrények gyártása folyik, amely ter-
mékek exportja számottevõ. A 2012-ben 
30. születésnapját ünneplõ KÉSZ nem csak  
a mély- és magasépítési projektek, kereskedel-
mi és ipari csarnokrendszerek, technológiai 
szerkezetek, közmûépítés, mûemlék-felújítás, 
középületek, sportlétesítmények és lakóépü-
letek generálkivitelezése kapcsán tette le  
a névjegyét az építõiparban, de az elmúlt 15 
évben a tér-rehabilitációs projektek is meg-
jelentek a cég palettáján. A következõkben 
a KÉSZ térépítési projektjeit mutatjuk be, 
amelyeket a vezérigazgatóval, Szalados  
Lászlóval, a KÉSZ Építõ Zrt. vezérigazgató-
jával közösen tekintettünk át. A beszélgetés 
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során az egyes megbízások érdekességeirõl, 
valamint trendekrõl és a térépítéshez kapcso-
lódó innovatív lehetõségekrõl is mesélt, vala-
mint azt is megtudhattuk, hogy több mint 10 
éve mûvésztelepet mûködtet a cégcsoport 
Kecskeméten. 
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szeged 
Szeged a Tisza és a Maros találkozásánál 
õsidõk óta meg-megújuló település, átkelõhely. 
Bár a történelem viharai Szegedet sem kerül-
ték el, a pusztítást mindig a teremtés követ-
te. Így volt ez az 1879-es nagy árvíz után is, 
amikor az akkori Európa segítségével a sze-
gediek négy év alatt új várost teremtettek.  
Az 1960-as években kezdõdõ, erõszakos, 
mennyiségi szemléletû fejlesztés a város euró-
pai arcát a század végére elhomályosította. 
A revitalizáció 1997-ben, a város szívében 
kezdõdött meg, a fõtér és a Kárász utca átala-
kításával. Utóbbi, Szeged fõutcája: 278 m  
hosszú, térfalait klasszicista, romantikus, ek- 
lektikus és szecessziós épületek alkotják.  
A Klauzál elnevezésû fõtér Magyarország 
legegységesebb historikus tere. Sokáig mél-
tatlanul elhanyagoltan, gépkocsiparkoló-
ként mûködött. Itt áll a Kossuth szobor (Róna 
József, 1902), valamint a régi kút helyén 
egy új Oroszlános kút (Tóbiás Klára, 2000).  
A beruházás részeként további, új szobrok is 
helyet kaptak a történelmi belvárosban.  

Növényzet nem jelent meg korábban a fõ- 
téren, sem a Kárász utcában, a jelenlegi 
közmûhálózat miatt azok ültetése lehetetlen, 

így dézsás növények kerültek a közterekre. 
Az öblösebb Klauzál téren kõzsámolyokra 
állított, terrakotta-cserépbe került ki a növény-
zet. A levéltári kutatás és épületfeltárás ered-
ményeként elkészült új épületfestés össze-
hangolja, illetve kiemeli a különbözõ korok 
építészeti alkotásait, de szinkronban van  
a sétáló utca „natúr vörös” tégla burkolatával 
is. A tégla alkalmazására több ok is mutatko-
zott, egyfelõl Szeged jelképe, a Dóm, illetve 
a Dóm tér is ebbõl épült, de kõbányák híján 
a rómaiak óta a magyar Alföld természetes 
és meghatározó építõanyaga volt. A terra-
kotta edények ezzel harmóniában jelennek 
meg, mediterrán hangulatot tükrözve, hiszen  
Szegedet a napfény városának nevezik.

„Ez akkor, az 1990-es évek végén egy 
környezetébõl kilógó beruházás volt, hiszen 
a szokásoktól eltérõen nem aszfalttal és nem 
betonkockával alakítottuk ki a térburkolatot, 
hanem klinkertéglával, természetes kõ bur-
kolattal. Az eredmény színvonalasságát nem 
csak az országon belül és azon kívül mûködõ 
szakma elismerése, de az Europa Nostra-díj 
is jól mutatja. Büszkék vagyunk erre a projekt-
re. Ide tartozik az is, hogy ez a beruházás 

determinálta Szeged további, jelenleg is folyó 
városfejlesztéseit, ugyanis a késõbb megindí-
tott ütemeknél, amely már nem KÉSZ-es meg-
bízás, szintén a klinker köszön vissza. Ha van 
egy városnak egy Europa Nostra-díjas tere, 
akkor nem lehet, hogy két utcával arrébb 
merõben mást csinálnak… De azért a nehéz-
ségeket is érdemes megemlíteni a dicsõségen  
túl. A legnagyobb fejfájást az okozta, hogy 
nem lehetett lezárni a teret. Folyamatosan élt 
a város. Lakóházak és szûkös utcák veszik 
körül, nem tudtunk elkeríteni 1000–1500 
négyzetmétert, ahol szabadon, korlátozás 
nélkül dolgozhattunk volna.” – mesélte a beru-
házásról Szalados László, vezérigazgató.

A történelmi téregyüttes felújítása ház-
ról házra haladva a közmûvesítés cseré-
jét, az új térburkolatok építését, szobrok, 
kõarchitektúrák elhelyezését és új növényzet 
telepítését is magában foglalta. Az átadás 
2003-ban történt. A felújítás vezetõ építésze 
Novák István DLA volt, a környezetalakítá-
si tervet Török Péter jegyezte. (A szövegben 
szereplõ információk forrása Szeged város  
a felújításhoz kapcsolódóan készített doku-
mentációja.)
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Makó
A Szegedtõl bõ 30 kilométerre, a Maros part-
ján fekvõ Makó az elmúlt években építészeti 
beruházásaival vonta magára a média figyel-
mét. Ezek jelentõs része Makovecz Imréhez 
köthetõ, akinek több épülete is megvalósult 
itt: az egyik legfontosabb közösségi színtér,  

a Hagymaház, majd a gimnázium és tor-
nacsarnoka, a fõtér felújítása, a Kálvin téri 
iskolaépület újjáépítése, az új makói busz-
pályaudvar és egy bölcsõde megtervezé-
se, valamint a Csanád vezér téri közhivatal-
ok háza kialakítása, és a tanuszoda is az õ  
kéznyomát õrzi. A legutóbb, 2012-ben –  
a tervezõ halála után –,a fürdõkomplexum 
épületét adták át, amely az 1956-ban feltárt 
termálforrásra épül. 

Makó fejlesztési programjának élénk sza-
kasza 2009-ben kezdõdött és a mai napig 
tart. A városvezetés a beruházás sorozat-
tal az életminõség, a megtartó erõ, a mun-
kalehetõségek és a turisztikai vonzerõ javí-
tását célozza. A kulcsterület jellemzõen 
Makó központjában található. A KÉSZ Zrt. 
a Makovecz által tervezett fürdõ környezeté-
nek átalakítását, a városközpont rehabilitá-
ciós programját végezte el, a közmûvek és  
a közparkok fejlesztése, illetve a járdák és 
díszburkolatok felújítása, cseréje által. 

„Makón, a szegedi megbízáshoz hason-
lóan klinkertéglával valósítottuk meg a fõtér 
rekonstrukcióját. Ebben az esetben is neves 
szakemberrel dolgoztunk együtt, Makovecz 
Imrével. Az igen elhasznált, 30 évvel ezelõtti 
fõteret revitalizáltuk, amit rendkívül buja, zöld 
parkkal egészítettünk ki, a városiak nagy örö-
mére és megelégedésére. Minden felszínren-
dezési projektünk kapcsán elmondható, hogy 
a feladat nem csupán a burkolatok cseréjébõl 

és egy zöld park létrehozásából áll. Általá-
ban teljes közmû-rekonstrukciót valósítunk 
meg a területen, a nem ismert, a történel-
mi, a szájhagyomány útján ott lévõ és tény-
legesen megtalált közmûvezetékek kiváltásá-
val. Ezt gyakran se az idõbe, se a büdzsébe 
nem lehet betervezni. Rengeteg a meglepe-
tés akkor, amikor 30-40 éves terekhez nyú-
lunk hozzá. Számomra szakmailag, az esz-
tétikumon túl, nagyon fontos és értékes a jó 
tervezõi, megrendelõi és kivitelezõi kap-
csolat, hiszen általában a nem várt prob-
lémák közös megoldása adja a feladat 
jelentõs részét. Ami a terven van, arra fel 
lehet készülni elõre. De nekünk azt is meg 
kell oldanunk, ami nincs a terven! Szerin-
tem ez a különleges ezekben a feladatok-
ban. Szintén a kreativitást érinti, csak más 
oldalról, egy társadalmi felelõsségvállalási 
projektünk, az immáron 13 éve mûködtetett 
kecskeméti mûvésztelepünk. A KÉSZ csoport 
kecskeméti acélszerkezet gyárába ugyan-
is évente szervezünk mûvésztábort, ahová 
olyan alkotók érkeznek a világ minden tájá-
ról, akik acélszobrokat készítenek. Az ered-
ményt kiállítjuk és a mi saját beruházásain-
kon ezeket elõszeretettel elhelyezzük. Sajnos 
arra még nem nyílt lehetõségünk, hogy a tér-
építészeti projektjeink részévé tegyük, de  
a lehetõség adott.” – foglalja össze tapasz-
talatait, és mesél társadalmi felelõsségvál-
lalásról Szalados László.
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pannonhalma
Pannonhalma, a Bencés Fõapátság tövé-
ben épült 3600 lakosú város. 996-ban misz-
sziós bencés szerzetesek telepedtek meg  
a dombtetõn, és a késõbbiekben ez határoz-
ta meg a település fejlõdését. Az országos 
gazdasági változások mellett részleges pro-
filváltásra is sor került: a magas színvona-
lú szõlõtermelés mellett az idegenforgalom 
is meghatározóvá vált. 2000-ben a település 
városi rangot kapott, így kistérségi szerepe is 
megnõtt. „Jelenleg a város nem rendelkezik 
színvonalas városi térrel – központi közterület-
tel –, ahol a lakók és a turisták az ünnepek 
és rendezvények ideje alatt összegyûlhetnek. 
Jelenleg központi térként a Mátyás király 
útról leágazó Váralja elnevezésû rész szol-
gál. A tér töredezett felületû aszfalt, illet-
ve beton pályaszerkezetû. A Pannonhalmi  
Fõapátságba érkezõ turisták közvetlenül  
az apátsági parkolóban állnak meg, így sok 
esetben a várost meg sem tekintik. Az apát-
sági fogadóépület és a városközpont között 
gyalogos sétány nem épült ki a turisták szá-
mára.” – állapította meg Pannonhalma Város  
Önkormányzata azokat a problémákat, ame-
lyeken javítani kívánt. 

Ennek megfelelõen a következõ igényeket 
fogalmazta meg az önkormányzat, a tervezõi 
mûszaki leírásban: „a tervezési feladat egy 
színvonalas városközpont kialakítása, melyet 
díszburkolattal ellátott sétányok kötnek össze  
a Pannonhalmi Bencés Fõapátság fogadó  
épületével, valamint a megvalósított járda 
és sétányburkolatokkal. Személygépkocsi 
és autóbusz parkoló megvalósítása a terve-
zett új szálloda és wellness-központ mögötti  

területen. A tervezés célja, hogy a világ-
örökségi környezet fejlesztésével a település 
is vonzerõt jelentsen az apátságot látogató 
turisták számára.”

Így személygépkocsi és autóbusz parko-
lók valósultak meg a város „alsó területén” 
térkõ burkolattal, járdaburkolat a Mátyás 
Király utcában, a fõtéren pedig egyedi gyár-
tású térkõ. A Váralja sétány – amely a fõteret 
a várhegy aljával köti össze – lépcsõkkel tar-
kított díszburkolatot kapott. Az apátsághoz 
vezetõ, meglévõ lépcsõ újjáépült és létre-
jött egy 338 méter hosszú erdei sétány, mur-
va burkolattal, keményfa cölöp támfalakkal, 
továbbá megvalósultak térvilágítási, csatorná-
zási és kertépítési feladatok.

A kivitelezés során különleges kihívást jelen-
tett a helyenkénti 16%-os hosszesés, továbbá 
hogy a munkaterület 3 km hosszan húzódott, 
jelentõs szintkülönbséggel. Bejárása felért 
egy Tour de France szakasz teljesítésével.  
A munkákat össze kellet hangolni a helyi köz-
lekedést szintén nagymértékben befolyásoló, 
a kivitelezéssel egy idõben folyó apátsági – 
és más önkormányzati – beruházásokkal.

„Pannonhalma, Makó és a Kossuth tér ese-
tében is elmondható, hogy a korábbi állapo-
tokhoz képest nagyobb zöld területet hoztuk 
létre. Minden esetben igaz, hogy a mun-
kánkkal egy idõben, vagy közvetlenül utána  
az utcakép is megváltozik. Bízunk ben-
ne, hogy azáltal, hogy egy teret megszépí-
tünk, az adott tér közvetlen környezete, kör-
nyéke, kapcsolódó részei is fejlõdni fognak. 
Részint azért, mert egy-egy ház- vagy bolt-
tulajdonos érzi a késztetést, hogy ezt megte-

gye, másrészt, mert ehhez újabb pályázati 
lehetõségek, fejlesztések kapcsolódnak. Ott, 
ahol tereket építünk, a helyiek környezetét tesz-
szük jobbá. Az önkormányzati revitalizáció 
további fejlesztéseket generál, így folyamato-
san szépül az ország. Ez fontos.” – foglalja 
össze Szalados László a térépítési projektek 
lényegét.
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Orosháza
„A legenda szerint a pusztán nem volt más 
csak egy terebélyes, élettel dús vadkörtefa, 
amely messzire ellátszott, s mutatta, kiköve-
telte azt, hogy az ideérkezõk valódi otthonra 
is leljenek. De természetesen a valódi otthon 
megteremtéséhez kemény, olykor keserves 
földmûvelõ, állattenyésztõ, iparos munkára 
volt szükség. Talán ez az evangélikus ethosz 
az, amely ahhoz kellett, hogy hamarosan 
a környék egyik jelentõs településévé vál-
jon Orosháza…” – hangzott fel a fõtér ava-
tó ünnepségén a polgármester köszöntõje. 
A 2012–2013 során megvalósított orosházi 
fõtér átalakítás központi eleme az az üvegbõl 
készült, 5 méter magas, színesen világító kör-
tefa, amelynek anyaga a helyi üveggyárból 
származik (tervezõ: Kovács Júlia és Szilágyi 
András üvegmûvészek). 

Maga az új fõtér két karakteres részre oszt-
ható. Az északi térrészen a korábbi fõtér 
terület megújítása és a zöld felületek bõvítése 
zajlott, új burkolatok építésévével, immár 
az akadálymentesítés szempontjának figye-
lembevételével. A déli térrészen egy ehhez 
csatlakozó, új városi tér épült. A geometriai 
középen látható az acél-üveg anyagú, szim-
bolikus térplasztika, az „életfa”, vagy „vad-
körtefa”. A sétányokra felfûzött helyszínek 
(vízparterre, rotondók, központi teresedés) 
különbözõ városi rendezvényeket is szolgál-

nak. A teret összességében közel 250 m hosz-
szú vízparterre keretezi. A csatornaszaka-
szok egyik végén a rotondó, a másikon vízen 
úszó, mészkõ plintoszok jelennek meg, az 
oldalaikat vasbeton-üveg vízköpõk sora pon-
tozza ki. A rotondók fõ sétányait növényka-
puk keretezik. A tér hangulatvilágítását mint-
egy 700 db egyedi lámpa és fényforrás 
biztosítja. A medencékhez lelátó és egye-
di kialakítású vízköpõk tartoznak, valamint  
az üzemeltetéshez szükséges vízgépészeti 
berendezések.

„Orosházán a tervezõ, Török Péter, Ybl-dí-
jas táj- és kertépítész szabad kezet kapott. 
A terület nagy részét egy használaton kívü-
li, szocreál szálloda foglalta el, amit lebontot-
tak. Az értékes fákat áttelepítettük a városba, 
így a tervezõ teljesen üres telket dolgozha-
tott. A helyére egy gyönyörû kertet vará-
zsolt. A szegedi és a makói beruházásokban 
a klinkertégla dominált, ezzel szemben szin-
te mindegyik, most épülõ fejlesztésnél a víz 
architektúra már megjelenik. A vízelvezetési 
módokban is rengeteg újdonság mutatkozik, 
egyrészt egyre esztétikusabbak az elnyelõk 
és vonalfolyókák, másrészt a fugák és fuga-
kitöltések evolúciója is bámulatos. A kockakö-
vek az új fugáknak köszönhetõen a helyükön 
tarthatóak, és ha kell, a vízáteresztõ fugák 
révén, a kövezet alatt mûködik szivárgóként 

a tér. Érdekes tendencia továbbá, hogy nem 
bízzák a tervezõk az idõre a terek kialaku-
lását. Ezt úgy értem, hogy a beültetett fák 
és növények elõiskolázottak. Nem várnak  
a tervezõk 60 évet arra, hogy terebélye-
sedjen a zöld, hanem felnõtt törzsátmérõjû 
növényeket ültetünk el, hatalmas földlab-
dákkal. A mellett, hogy a díszvilágítás is 
egyre hangsúlyosabb része a térprojektek-
nek, még egy területet említenék, ami szen-
zációs mértékben fejlõdik, ez pedig a tér-
figyelés. Ehhez úgymond gyenge áramú 
csatlakozások kialakítása szükséges. Továbbá, 
egy-egy téren ma már igény, hogy hot spotként  
a város hozzáférhetõvé tegye az internetet  
az ott élõk vagy a téren tartózkodók számá-
ra. Különbözõ fokozatú biztonsági rendsze-
reket telepítünk, vagyonvédelemmel látjuk el, 
amit megépítünk, annak érdekében, hogy ne 
keletkezzen lopáskár. A taktilis elemek beépí-
tése is az elmúlt évek újdonsága. Így a látás-
sérült embereket akár kõbe mart, akár fémbõl 
vagy betonból kialakított jelek vezetik át  
a téren.” – foglalja össze az orosházi tér-
építés kapcsán az új tendenciákat Szalados 
László. 



kossuth Lajos tér, parlamenti 
látogatóközpont és mélygarázs
A Kossuth tér rekonstrukciójára és teljes, egy-
séges térépítészeti arculatának megteremtésé-
re elõször nyílik valós lehetõség az Országház 
megépülése és a tér kialakulása óta. Ennek 
megfelelõen, és a projekt jelentõségébõl, vala-
mint léptékébõl adódóan, a fejlesztéssel szem-
ben támasztott elvárások rendkívül sokrétûek. 
A térfelszín átalakulása egyszerre szolgálja 
az állami reprezentációt, a nemzeti összetar-
tozás erõsítését, az épített mûemléki környezet 
örökség védelmét és a térre látogatók méltó 
vendéglátását, miközben a célok között sze-
repel a terület élhetõségének növelése, kiemelt 
minõségû parkfelület létrehozásával. Eddig  
a tér 44 %-ban gépjármû prioritású terület 
volt, ezzel szemben most gyalogos forgalmú 
térré formálódik. 

A tér északi irányba egy reprezentatív parti  
sétányon és parkon keresztül csatlakozik  
a nagykörúthoz, a hídfõhöz, és a hídon 
keresztül a Margit-szigethez. A kialakítás 
koncepciója, hogy a jelenlegi és a tervezett 
új funkciók ne terheljék a környezet vizuális 
képét, ne vonják el a figyelmet a lényegrõl,  
az épített mûemléki, világörökségi kör-
nyezetrõl, és az ebben a környezetben el- 
helyezett Nemzeti Emlékhelyrõl.

Funkciójában a déli térrész az úgyneve-
zett „Demokrácia tere”, Andrássy Gyula lovas 
szobrával és mintegy 3 600 m2 parkosított 
területtel, valamint 4 800 m2 burkolt felülettel 
(vulkanikus eredetû kõzet), míg az északi tér-

részen kap helyet Tisza István szobra, vala-
mint a térrész több mint a fele alatt helyezke-
dik el a Látogató Központ és a mélygarázs. 
A Látogató Központ felett 4 900 m2 bur-
kolt felület, a mélygarázs felett pedig 3000 
m2-nyi parkosított felület épül ki. A mély-
garázst a Balassi Bálint utca felõl és a rak-
part felõl lehet majd megközelíteni. A keleti  
térrészre, az ún. Nemzet Fõterére kerül  
a Nemzeti Lobogó árboca és a víz architek-
túra (e térrész burkolata 2 960 m2 sötétszür-
ke gránit). 

A Duna-part kialakítása az építés során 
drasztikusan megváltozik, a Garibaldi utcá-
nál megszûnik a gépkocsi lehajtó, helyette 
gyalogos rámpa vezet majd a rakpartra, ide 
kerül József Attila szobra. 

„Amikor a Kossuth tér kivitelezését meg-
nyertük, akkor újraértékeltük a felkészültsé-
günket. Ez már egy teljes szervezetet igé-
nyelt, amit erre a feladatra hoztunk létre. 
Persze attól, hogy sikerült a megfelelõ embe-
reket megtalálnunk, mindenben aktívan 
részt veszek, háttérfeladatokat mûködtetek  
az erõforrások rendelkezésre állásához, 
hogy a kollégáim megvalósíthassák a rá- 
juk bízott munkát, miközben gyakran kint 
vagyok az építkezésen, amit alapvetõen fon-
tosnak tartok. Kiemelt jelentõségû számunkra 
a tér revitalizációknál, hogy lehetõleg egye-
di, magyar tervezésû utcabútorokat készít-
tessünk, helyi gyártóval. Ezt most, a Kossuth  

téren is gyakoroljuk. Hazai partnerekkel dol-
gozunk a kõbeszállítás, az utcabútorok, 
az építõanyagok tekintetében. A kivitele-
zési folyamat érdekessége, hogy a Kossuth 
téren második világháborús katonákat talál-
tunk, és bombákat is. Szállóige a kivitelezõk 
között, hogy harcoló német alakulat is lehet 
a föld alatt. Visszatérve a feladat súlyá-
hoz és jelentõségéhez, úgy érzem, hogy  
a Kossuth tér után is van, lesz feladat ezen  
a területen, vannak még kihívások, és remél-
jük, lesznek olyan terek, amelyeket fel kell 
újítani az országban. Biztos vagyok ben-
ne, hogy a legjobb referenciánk a Kossuth 
tér lesz, amit országosan, de még országon 
kívül is fel tudunk majd mutatni.” – összegzi  
Szalados László az eddigi legnagyobb lép-
tékû tér rehabilitációs megbízás, a Kossuth 
térrel kapcsolatos gondolatait. A rekonstruk-
ció és egységes térépítészeti arculat vezetõ 
tervezõje Tima Zoltán Ybl-díjas építész.

Telek teljes területe:  
72 700 m2

Zöldfelület  
23 619 m2

Vízfelület: 
491 m2

Kõburkolat: 
48 590 m2


